
Raport anual
2020 



Cuprins

Cuvânt de deschidere

Cum a fost 2020 pentru noi și copiii de 
care avem grijă

Impactul anului 2020 în cifre totale  

Domenii de intervenţie: 
• Educaţie
• Dezvoltare economică rurală
• Protecţia și participarea copiilor

Advocacy

Raportul �nanciar 

Partenerii instituţionali, asociaţii, premii, 
acreditări

Board World Vision România

Ambasadorii și susţinătorii anului 

Cum te poţi implica

01

02

03

04
05
20
25

28

32

33

35

39

41



 2
02

0
R

ap
or

t 
an

ua
l

W
or

ld
 V

isi
on

 R
om

ân
ia

01

Cuvânt
de deschidere 

2020. Un an pe care cu siguranţă nu-l vom uita niciodată. Un 
an despre rezistenţă, despre frustrare, toleranţă și empatie. 
Un an în care am simţit mai mult decât oricând lipsurile din 
comunităţile rurale. În primele zile de la instalarea stării de 
urgenţă, părea că nimic nu mai era în controlul nostru. Dar 
acest lucru ne-a întărit. Pentru că știam că, în peste 240 de 
sate, copiii din comunităţile noastre au nevoie de noi. Și că, 
indiferent de cât de dură ar � părut situaţia pentru noi, pe ei 
avea să-i afecteze într-un mod greu de imaginat.  

Pentru mine, 2020 a fost o lecţie cumva continuă, care nu a 
încetat să mă surprindă, mai ales în primele luni de pandemie. 
Însă nu m-am oprit, pentru că acelea au fost momentele în 
care copiii au avut cea mai mare nevoie de sprijinul nostru. Să 
�m acolo pentru ei, să nu ne pierdem calmul și nici speranţa, 
să lucrăm alături de ei cu și mai multă dăruire, pentru a ne 
asigura că vom găsi cele mai bune soluţii la problemele cu care 
ne confruntăm cu toţii.  

Nu a fost deloc ușor să știm că atâtea sute de mii de copii vor 
rămâne fără acces la educaţie. Dar lucrul acesta nu ne-a oprit 
să apelăm la toate resursele pe care le-am avut pentru a ajuta 
în continuare acolo unde era cea mai mare nevoie de noi. În 
ciuda tuturor greutăţilor, ne-am redescoperit pe noi înșine, am 
valori�cat resurse pe care nici nu știam că le avem, am 
construit împreună un mod nou de lucru, care să ne ajute să 
funcţionăm la capacitate maximă în contextul creat, pentru a 
le oferi oamenilor care se bazau pe noi sprijinul de care aveau 
atâta nevoie.  

Împreună cu partenerii noștri am reușit să oferim accesul cât 
mai multor copii la educaţie și să creăm, totodată, un sistem 
funcţional, care să le ofere copiilor vulnerabili în continuare 
acces la educaţie. Așa cum arată rezultatele din „Raportul 
anual al impactului în 2020”, veţi vedea că printr-o abordare 

integrată copiii din programele organizaţiei au înregistrat 
progrese sau menţinere. Intervenţia noastră în rural este în 
strânsă cooperare cu autorităţile centrale și locale, tocmai 
pentru a reuși ca modelele noastre de bună practică să devină 
literă de lege. Am reușit să construim parteneriate sustenabile 
și cu impact asupra copiilor, �ind implicaţi în multe consultări 
și în dezvoltarea unora dintre cele mai importante strategii din 
educaţie și din protecţia copilului. Am demonstrat că suntem 
parteneri și că totul stă în puterea lui împreună atunci când 
ne-am implicat în dezvoltarea strategiei de digitalizare a 
educaţiei SMART-Edu, în dezvoltarea măsurilor care stau la 
baza Garanţiei pentru Copil, în elaborarea metodologiei de 
desfășurare a cursurilor în condiţii de siguranţă sau în 
recomandarea de direcţii de reformă în educaţie și servicii 
sociale pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare și 
Rezilienţă. 

2020 a fost un an care mi-a arătat că acolo unde există voinţă 
și valori puternice, nimic nu este imposibil. Am știut că mă pot 
baza pe o echipă dedicată, formată din oameni cu experienţă, 
care pun pe primul loc bunăstarea copiilor. 

Un an în care, cu toate provocările, copiii noștri și-au 
menţinut și chiar și-au îmbunătăţit nivelul la învăţătură. Toţi 
elevii de clasa a XII-a au promovat examenul de bacalaureat, 
iar media a fost mult mai mare decât media naţională. Toate 
aceste rezultate ne-au arătat că se poate, că împreună putem 
învinge orice criză.  

În 2021 vom continua să luptăm pentru educaţia copiilor din 
comunităţile vulnerabile și ne vom asigura că au parte de tot 
sprijinul pentru a putea visa la viaţa pe care o merită.  

Mihaela-Loredana Nabăr, 
Director Executiv World Vision România 
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2020 a fost un an atipic și provocator, care a adâncit și mai 
mult nevoile comunităţilor vulnerabile. Situaţia deja gravă din 
satele românești a devenit de-a dreptul disperată pentru 
familiile din proiectele noastre, iar bunăstarea emoţională, 
materială și educaţională a copiilor a avut de suferit din cauza 
pandemiei. Familiile nu și-au putut acoperi nevoile de bază în 
gospodărie, emoţiile copiilor au fost des neglijate, a crescut 
numărul abuzurilor. Iar școala online, prin prisma lipsei 
dispozitivelor electronice, a semnalului, a unor ghiduri clare de 
predare în online, a formării susţinute a cadrelor didactice 
pentru dobândirea competenţelor și a abilităţilor de utilizare și 
predare în platforme digitale a determinat o reducere drastică 
a gradului de frecventare a lecţiilor și calităţii procesului 
educaţional. Efectele pandemiei asupra stării emoţionale a 
elevilor și, mai ales, asupra ratelor de analfabetism și abandon 
școlar se văd deja și se vor vedea din ce în ce mai clar în viitor. 
 
Pentru noi a fost esenţial și prioritar să ne extindem și să 
adaptăm intervenţia  încă din primele zile ale pandemiei, să �m 
alături de oameni, să înţelegem fricile și nevoile comunităţii și 
să îi ajutăm să le depășească. Am găsit soluţii pentru a ne 
putea ţine promisiunea în faţa tuturor celor care aveau nevoie 
de ajutor mai mult ca niciodată. 

Ne-am mobilizat rapid, iar împreună cu donatorii noștri am 
ajutat peste 23.000 de copii și familiile acestora cu alimente, 
produse de igienă, consiliere psihologică pentru părinţi și copii, 
laptop-uri, telefoane mobile și acces la internet pentru 
susţinerea orelor de curs, precum și ajutor suplimentar la 
lecţii.  
 
Eforturile noastre s-au îndreptat constant către facilitarea 
accesului și participării la educaţie pentru copiii vulnerabili de 
la sat, colaborând în acest sens cu instituţiile statului, astfel 
încât să ampli�căm impactul în zonele în care era nevoie. Am 
militat și am colaborat cu autorităţile în toată această perioadă 
pentru o educaţie echitabilă, de calitate, pentru digitalizarea 
educaţiei și funcţionarea reală a școlii în pandemie, în special 
pentru copiii din zone defavorizate. Am fost vocea copiilor din 
satele românești. 
 
Este o mare bucurie că, uitându-ne înapoi, cu toate 
provocările acestui an, vedem că performanţele școlare ale 
copiilor înscriși în proiectele noastre sunt peste așteptări și 
nivelul anului anterior, ceea ce ne recon�rmă că o abordare de 
servicii integrate, educaţionale și sociale este cheia pentru o 
intervenţie e�cace. 
 

Suntem recunoscători tuturor partenerilor și donatorilor, 
prietenilor voluntari care au fost alături de noi și în 2020, care 
cred în importanţa educaţiei și în forţa lui „împreună facem 
bine”.

Care ne-au fost obiectivele în 2020 
 
Cu ajutorul oamenilor minunaţi care fac parte din marea 
echipă și comunitate World Vision România, ne-am atins 
obiectivele pentru 2020, dar desigur că în alt mod și cu altfel 
de resurse. Adaptarea tuturor intervenţiilor la contextul 
pandemiei a fost o provocare continuă. 

A fost prioritar să �m alături de comunităţi, să ne continuăm 
misiunea de asigurare a bunăstării copiilor, dar în același timp 
să ne asigurăm de sustenabilitatea intervenţiilor și puterea lor 
de scalabilitate. 
 
Ne-am stabilit cu prioritate să creștem impactul în �ecare 
program, să ajungem la un număr cât mai mare de copii care 
au nevoie de noi. 

I-am implicat pe elevi în deciziile care-i privesc, pentru a le 
face vocea auzită, prin grupurile de iniţiativă locală ale elevilor 
și Consiliul Consultativ al Copiilor din programele World 
Vision.

Cum a fost 2020 pentru noi
și copiii de care avem grijă

Programele noastre au vizat trei domenii 
de intervenţie în implementare directă și 
advocacy

Educaţie
Protecţia
și participarea
copiilor

Dezvoltare
economică
rurală
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23.800 
de copii au fost sprijiniţi prin programele World Vision România, dintre care 

3.534 
între 0 și 5 ani

8.663
între 6 și 11 ani 

11.603
între 12 și 18 ani

Impactul anului 2020
în cifre totale

Anul 2020 a fost unul mult mai di�cil pentru comunităţile în 
care suntem prezenţi. Dacă în mod obișnuit viaţa familiilor din 
satele României este grea și plină de lipsuri, anul acesta 
problemele s-au acutizat, iar provocările au crescut. Acest 
lucru nu ne-a oprit, însă, să ajutăm acolo unde a fost cea mai 
mare nevoie de noi. În martie 2020 a devenit o prioritate 
pentru noi să venim în sprijinul acestor familii, pentru a 
diminua cât mai mult impactul negativ al pandemiei de 
COVID-19. 

Iată ce am reușit să facem pentru cei peste 23.000 de copii din 
programele noastre și familiile lor:

Peste 

1.300 de copii 
au primit tichete pentru 
alimente de peste 
250.000 lei

Am făcut 

lecţii și meditaţii 
online 
cu copiii din programele 
noastre

Am informat 

22.178 de 
părinţi şi copii 
despre măsurile necesare 
pentru a se putea proteja de 
noul coronavirus

Peste 

29.200 de măști 
și halate 
au fost distribuite 
lucrătorilor sociali și copiilor 
din programele noastre

Am identi�cat 

soluţii de comunicare 
la distanţă cu elevii 
prin: telefon, aplicaţii, platforme online, de e-learning sau 
videoconferinţe 

Am oferit, cu sprijinul 
partenerilor noștri, peste 

5.000 de tablete 
pentru elevii 
din programele noastre

Peste 

5.770 de elevi 
au putut și pot în continuare 
participa la ore online pe 
platforma de e-learning 
scoaladinvaliza.ro

2.776 
pachete cu 
alimente 

18.000 
mese calde pentru 
1000 de persoane 

1.663
pachete de igienă 

Am oferit:

Intervenţie de urgenţă în comunităţile rurale, 
cauzată de pandemia de covid-19
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Educaţie Dezvoltare economică rurală
Vreau în clasa a 9-a  

Pâine și Mâine

Școala din Valiză

Comunităţi implicate, educaţie de calitate

Alege Școala!

Prof 21
Dezvoltarea competenţelor profesorilor și 
managerilor școlari pentru o școală atractivă și 
incluzivă

Învăţ ce-i bine pentru mine!

FACTIS
Fii actor pentru o comunitate transformată, 
integrată și sustenabilă!

Școala pentru toţi

Stagiu de practică = pașaport de carieră 
pentru viitor

Creșterea albinelor și iepurilor: o șansă 
pentru familiile vulnerabile din mediul 
rural 

DEMOFIN  - Dezvoltarea mediului 
antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin 
acces la �nanţare 

Mândru să �u fermier - Liceele agricole, 
hub-uri locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici și mijlocii

Protecţia și participarea
copilului 
Centre de resurse comunitare pentru 
prevenirea abuzului, neglijării și 
exploatării copilului

Consiliul Consultativ al Copiilor World 
Vision România – CCC

Advocacy 



Educaţie

23.800 de copii 
din 430 de școli din 25 
de judeţe 

745 
de elevi de liceu 
au primit burse școlare pe 
parcursul întregului an, 
pentru a preveni abandonul 
școlar

94.6% 
dintre elevii 
implicaţi în programele 
noastre au promovat 
examenul de bacalaureat, 
cu 30% mai mult decât 
media naţională

19.189 
copii
în programe de educaţie 
non-formală

6.665
copii 
în programe de tip Școală 
după Școală

2.225
copii
în tabere educaţionale

200
de adulţi 
implicaţi în programe 
educaţionale de tip 
„A doua șansă”

1.144 părinţi 
implicaţi în programe de 
educaţie parentală 
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Începând din 2008, suntem alături de elevii de liceu din medii 
vulnerabile prin programul Vreau în clasa a 9-a. În prezent, 
acesta este cel mai mare proiect de burse la nivel naţional, 
sprijinind, în perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, 
745 de elevi de la 87 de licee din judeţele Ialomiţa, Cluj, 
Vâlcea, Dolj, Iași, Vaslui, Galaţi, Mehedinţi, Gorj, Olt.

Proiectul prin ochii elevilor bene�ciari:

De ce a fost nevoie și în 2020 de intervenţia noastră? 

Datorită sprijinului oferit de Fundaţia World Vision atât 
eu, cât și alţi bursieri am avut posibilitatea de a participa 
la meditaţii care ne-au ajutat să obţinem rezultate 
deosebite la examenul maturităţii. Tocmai de aceea 
doresc să vă mulţumesc pentru că ne-aţi fost alături, mai 
ales pentru că a fost un an destul de di�cil pentru noi. 
Ne-am confruntat cu multe probleme, dar așa cum 
părinţii ne îndrumă și sunt alături de noi când 
întâmpinăm o problemă, așa și World Vision a contribuit 
la reușita noastră. Vă mulţumesc!

Proiectul Vreau în clasa a 9-a a constituit pentru mine 
ajutorul de care aveam nevoie în momentul în care am 
început liceul. În cadrul activităţilor desfășurate mi-am 
dezvoltat personalitatea și am învăţat lucruri care m-au 
ajutat și vor continua să mă ajute pe parcursul întregii 
vieţi. Am învăţat să lucrez în echipă și să empatizez cu 
nevoile celor din jurul meu mai mult decât o făceam 
înainte, astfel că, pe lângă sprijinul �nanciar de care am 
bene�ciat, am avut ocazia să-mi descopăr calităţile și să 
le valori�c. Am avut ocazia să cunosc persoane noi și să 
ascult opiniile celorlalţi cu privire la diverse subiecte, 
ușor, ușor reușind să prind încredere în mine.

Delia Maria Silvia

56% din elevii 
care abandonează școala 
după clasa a 8-a o fac pentru 
că familia nu își permite 
costul școlii

68%
dintre elevi 
merg pe jos la școală 

rata de părăsire 
timpurie 
a școlii în mediul rural este 
de 27,1% (vs. 10,6% la nivel 
UE) 

44,3%
dintre copiii 
de până la 15 ani sunt 
analfabeţi funcţionali 

Doar 4,3% 
dintre elevii 
din mediul rural obţin medii 
peste 9 la bacalaureat

~70% din copii 
renunţă la școală după liceu 

Din cei ~23% 
înscriși la studii 
superioare, 
peste 30% renunţă, având ca 
principale motive alegerea 
nepotrivită a studiilor, dar și 
situaţia �nanciară

41,7% 
dintre copii 
sunt supuși riscului de sărăcie 
și excluziune socială 

Abandonul școlar conduce la șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate 
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Educaţie 



Ce am făcut în 2020?

2.400 
de ședinţe 
de consiliere individuală
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Educaţie 

KFC&Pizza Hut, Penny România, NN Asigurări, PEPCO România, P&G, Reinert, Cargill, Steelcase, 
Vetro

Partenerii proiectului:

735 
de sesiuni 
de consiliere vocaţională 

125 
de sesiuni 
vocaţionale 

248 
de sesiuni 
de educaţie non-formală 

2.208 
de sesiuni de 
meditaţii 

78 
de mentori 

12 
mentori 
programare IT 

17 
voluntari de 
meditaţii 

47 
de dispozitive 
electronice 
donate către 11 licee în care 
învaţă elevii din cadrul 
proiectului

242 
de elevi 
au primit tablete, telefoane 
sau laptopuri pentru 
conectarea la orele online

92 
de elevi 
au bene�ciat de 2208 ședinţe 
de meditaţii susţinute de 17 
voluntari și alţi profesori 
implicaţi

94,61% 
dintre bursieri 
au promovat examenul de 
bacalaureat



Sunt foarte mulţumită de acest program pentru că 
băieţelul meu își face temele și a învăţat foarte multe 
lucruri. A avansat la școală și îi place mult când vine 
vorba să facă tot felul de calcule. Este încântat și de 
�ecare dată îmi povestește cât de mult se distrează la 
program cu ceilalţi copii.

părinte, Dolj

G. N., elevă

Una dintre principalele cauze ale abandonului școlar o 
reprezintă lipsa resurselor �nanciare atât la nivelul familiei, cât 
și al comunităţilor în care trăiesc copiii. În multe dintre satele 
României, copiii se a�ă în situaţii de sărăcie extremă, iar 
părinţii nu reușesc să acopere nevoile de hrană, îmbrăcăminte, 
rechizite școlare și alte lucruri de bază pentru creșterea și 
educaţia lor.

Învăţ multe lucruri aici şi sunt fericită lângă ceilalţi 
colegi. Mi-a plăcut foarte mult la serbare şi aş � vrut să 
�e şi mami lângă mine, dar m-a părăsit. I-am spus 
poezia bunicii mele şi asta m-a făcut să simt că nu sunt 
singură...

Pe cine am ajutat în 2020?

Mărturii ale copiilor, părinţilor
și profesorilor

1 din 10 copii 
merge la culcare �ămând

27.1%
dintre copii 
nu primesc ajutor atunci
când nu știu să-și facă temele
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Educaţie 

Ce am făcut diferit?

Fiecare dintre cele 73 de 
clase școlare participante în 
program au fost dotate cu 
materiale educaţionale și 
sanitare.

Activităţile din proiect au 
fost adaptate la contextul 
pandemic oferind 
continuitate și acces la 
educaţie tuturor copiilor din 
proiect.

Părinţii și copiii au avut acces 
pe perioada pandemiei la o 
linie telefonică de consiliere 
psihologică și educaţională.

Ghid cu recomandări pentru 
activităţile cu copiii în 
context de pandemie.

Activităţi de vacanţă 
organizate la nivel de 
comunitate, prin implicarea 
profesorilor voluntari și a 
personalului fundaţiei. 

Ce am făcut pentru copii?

Din 2016, oferim zilnic prin proiectul Pâine și Mâine un 
program de tip „Școală după Școală”, completat cu o școală 
de vară pentru copiii de clase primare din cele mai vulnerabile 
sate. 

Prin acest proiect prevenim abandonul școlar, ajutăm copiii să 
�nalizeze un ciclu de educaţie de bază pentru dezvoltarea lor 
și împreună cu partenerii locali rupem cercul vicios al sărăciei. 

1244 de copii din 27 de școli rurale  
a�ate în sate din judeţele Vaslui, Vâlcea, Dolj și Cluj

Masă caldă și program școală după școală pentru copii!
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Educaţie 

Parteneri care au susţinut proiectul:
Lidl România, Massimo Dutti, Oysho, Pepco România, Alka  

Ce facem?

84%
dintre elevii 
participanţi și-au îmbunătăţit 
situaţia școlară la limba 
română și matematică

97.000
de mese calde 
oferite copiilor la școală în 
2020*
* în pandemie, au fost oferite  
23.400 tichete de masă

13
școli
au fost dotate cu imprimante, 
videoproiectoare și laptopuri

73
de clase 
dotate cu materiale 
educaţionale și sanitare

1.244
de elevi
au primit ghiozdane echipate 
cu rechizite școlare

1.244
de elevi
participanţi și-au reactualizat 
cunoștinţele școlare și s-au 
bucurat de activităţi de 
vacanţă

27
de profesori 
voluntari implicaţi în 
activităţile de vacanţă

100
de profesori 
au bene�ciat de materiale 
educaţionale, ghiduri speci�ce 
de lucru și acces la platforme 
educaţionale

1.244
de copii
au participat săptămânal la 
ateliere tematice - educaţie 
pentru viaţă

1.244
de copii
au participat lunar la 
evenimente și concursuri 
locale

21% 
de elevii 
au finalizat cu succes școala 
primară

Educaţie remedială Masă caldă 

Profesori motivaţi

Școala de VarăAbilităţi de viaţă 

Educaţie de bază

Siguranţă și educaţie de calitate

Masă caldă și program școală după școală pentru copii!



Maia C. Adela N. 
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Educaţie 

40% dintre elevii din mediile defavorizate, majoritatea înscriși la școlile din mediul rural, nu au făcut școală online, din diverse 
motive: din cauza problemelor �nanciare familiile lor nu le-au putut asigura un smartphone sau un calculator cu care să lucreze; 
nu au avut conexiune la internet – 1 din 3 sate în care World Vision activează are zone cu semnal slab sau inexistent; profesorii 
nu au fost pregătiţi să predea și să-și examineze elevii online; nu au avut un loc acasă unde să participe la lecţiile online.

Școala din Valiză 
aduce copiii mai 
aproape de educaţie 
cu ajutorul 
digitalizării prin 3 
componente: 

Pe cine am ajutat în 2020?

Testimoniale  

Partenerii proiectului

1.
infrastructură hardware 
mobilă (valiza cu tehnologie); 

2.
formarea de competenţe 
digitale pentru profesori;

3.
platforma de e-learning, prin 
care cadrele didactice pot 
crea planuri de lecţii, teste, 
prezentări și planuri de teme. 

Peste 18.000 de persoane au bene�ciat până în prezent de Școala din Valiză, dintre care 

1.300 de profesori și 17.000 de elevi.  

Au fost oferite 

50 de noi valize 
cu tehnologie 
în 50 de școli

24 de școli au fost 
dotate cu internet cu 
ajutorul Vodafone

3.052 de copii 
au primit cartele SIM cu 
internet gratuit, valabil 365 
de zile, pentru școala online

5 workshop-uri 
organizate pentru profesori 
în vederea utilizării 
platformei digitale

M-am bucurat că am primit tableta, pentru că puteam 
să fac orele. Deși aveam un telefon, nu mă puteam 
conecta la lecţie. Mergeam la mama, la magazin, ca să 
mă ajute să mă conectez. Pe tabletă s-a auzit și s-a văzut 
mult mai bine lecţia, așa am putut să îmi văd și colegii și 
pe doamna învăţătoare. 

Școala online mi s-a părut complicată pentru că am 
învăţat greu să folosesc tableta, însă acum mă descurc 
bine. A existat și o parte bună, nu a trebuit să mergem 
la școală prin frig, cu masca. Dacă nu am � avut tableta, 
aș � pierdut lecţiile și mi-ar � fost foarte dor de colegi 
și de doamna învăţătoare.

Cisco și IBM au oferit acces 
liber la Cisco Webex, o soluţie 
de videoconferinţă integrată în 
platformă, și suport dedicat 
cadrelor didactice pentru 
utilizarea platformei. 

My Koolio a oferit acces gratuit 
la materiale educaţionale validate 
de către Ministerul Educaţiei și 
Cercetării.  

Logischool România care a 
oferit acces gratuit la cursuri de 
programare, online, pentru 50 de 
elevi din zona rurală. 

„Școala din Valiză” este un program iniţiat și 
desfăşurat de Fundaţia World Vision România, 
împreună cu Fundaţia Vodafone România, care 
�nanţează programul încă de la început, din 
2018. În cadrul programului, partenerul este 
implicat în acţiuni de implementare din zona de 
soluţii digitale, comunicare și strângere de 
fonduri, parteneriate și conectivitate.
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Educaţie 

Prevenirea abandonului școlar este una dintre cele mai 
importante lupte ale World Vision România. Credem că, prin 
implicarea comunităţilor în procesul educaţional, reușim să 
reducem riscul de părăsire timpurie a școlii și să creștem 
calitatea procesului educaţional.

5 comunităţi 
Dumești, Negrești, 
Ţibana, Ţibănești și 
Mironeasa

Ce facem? 

Grădiniţă prietenoasă și 
programe de tip „Școală 
după școală” 

508 copii
de vârstă preșcolară și 
școlară au participat la 
programul de educaţie 
remedială în cadrul căruia au 
primit și o masă caldă

Sesiuni formare abilităţi de 
viaţă în cadrul cărora au 
primit și masă caldă

105 adolescenţi 

Educaţie parentală 

140 de părinţi
educaţie timpurie, consiliere 
psihologică și informaţii 
privind drepturile copiilor

Școli de Vară și Școli 
Duminicale 

117 copii

Sesiuni de consiliere 
psihologică și 
psihopedagogică 

285 de copii

Spectacole virtuale de teatru 
și vizite virtuale la muzee 

414 copii

12 bene�ciari 
ai programului „A doua 
șansă” de gimnaziu au 
început cursurile pentru 
absolvirea a încă unui an 
școlar

Formarea și instruirea 
cadrelor didactice 

Întărirea reţelelor de sprijin 
la nivelul comunităţilor rurale

Jud. Iași

Jud. Vaslui

Parteneri proiect

Parteneri asociaţi
Școala Gimnazială Mironeasa

Școala Gimnazială Domniţa

Școala Profesională de Industrie Alimentară 
Ţibana

Școala Gimnazială Glodenii Gândului

Liceul Tehnologic Petre P. Carp Ţibănești

Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan 
Dumești

Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești

Grădiniţa cu program prelungit Norocel Negrești

Școala Gimnazială nr. 1 Băcești

Inspectoratul Școlar Judeţean Iași

771 de copii preșcolari, elevi din ciclul primar și 
gimnazial, dar și bene�ciari ai programului „A Doua Șansă” au 
primit câte un ghiozdan complet echipat

600 de copii au primit premii la concursuri tematice 
și competiţii sportive organizate
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Educaţie 

2.349 de copii
înregistraţi în
proiect

Ce facem?

Reintegrare în sistemul 
educaţional prin programul 
„A doua șansă” 

114 adulţi

12 Centre de 
Resurse 
Educaţionale 
dotate și echipate cu 
echipamente IT și materiale 
auxiliare/consumabile

Tablete pentru accesarea 
școlii online 

4.619 copii 

Educaţie parentală prin 
Școala Părinţilor 

979 de părinţi

Parteneriat cu Patriarhia 
Română

1 Program de 
atragere și 
menţinere 
a cadrelor didactice cali�cate 
în școlile din proiect

Ghiozdane complet 
echipate pentru 

1146 de copii

Consiliere psihologică/ 
vocaţională/școlară

1.864 de elevi 

Consiliere socială și 
dezvoltare personală 

222 de elevi

Tabere educaţionale 

805 copii

Implementăm programe integrate, pentru facilitarea accesului 
şi participarea copiilor la educaţie, prin implicarea copiilor, 
părinţilor și a cadrelor didactice. 

15 comunităţi

6 judeţe

Partener principal: Patriarhia Română

Activităţi tip „Școală de 
Duminică”

892 de elevi de 
gimnaziu

1.241 de premii 
constând în biciclete, 
trotinete și jocuri speci�ce 
vârstei elevilor de primar și 
gimnaziu
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Educaţie 

299
cadre didactice, personal de 
sprijin și manageri scolari 
care bene�ciază de 
programe de formare/ 
schimb de bune practici 

Cursuri de formare „Școala Părinţilor - dezvoltare de 
competenţe pentru educaţia parentală” și A.R.T. - „ Rolul 
cadrelor didactice în formarea adolescenţilor pentru 
participarea lor activă în comunitate"

23 de cadre didactice şi personal 
de sprijin

Programe de mentorat 
„Școala părinţilor” şi A.R.T. 

35 de cadre 
didactice 

Materiale educaţionale 
pentru îmbunătăţirea actului 
educaţional 

23 de școli

23 
de unităţi școlare vulnerabile

Ce facem?

Parteneri
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia REPER21, Asociaţia Teach for Romania     

Dezvoltarea competenţelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală
atractivă și incluzivă

Contribuim la îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin dezvoltarea 
de programe educaţionale inovatoare și dezvoltarea 
competenţelor personalului școlar, pentru a facilita accesul 
echitabil la educaţie pentru copiii cu un grad ridicat de risc 
educaţional. 



Dezvoltarea de cunoștinţe și abilităţi pentru copiii din 
comunităţi rurale.
Sprijinim integrarea prin educaţie și creșterea participării 
școlare, prin dezvoltarea competenţelor, în special de 
dezvoltare personală și responsabilitate �nanciară.

Pe cine am ajutat în 2020?

800 de copii 
vulnerabili 
din mediul rural 

2 judeţe 
Dolj și Vaslui

Ateliere de dezvoltare și 
întărire a stimei de sine și 
valorizare a relaţiilor 
interpersonale pentru

336 de elevi din 
ciclul primar 

Activităţi de orientare în 
carieră pentru

485 de elevi
din ciclul gimnazial

Pachete de igienă pentru

817 bene�ciari
93 de ateliere 
pentru elevii din ciclul primar 
și gimnazial 

261 de 
portofolii 
cu �șe de activităţi au fost 
distribuite către elevii care 
nu au putut participa la 
atelierele organizate online 

1 resursă 
educaţională 
pentru ciclul primar: Toolkit 
Învăţ ce-i bine pentru mine! 

Partener:
Société Générale – Global Solution Center 
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Educaţie 



Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!

Comuna Argetoaia din judeţul Dolj este una dintre cele mai marginalizate comunităţi 
din ţară. Prin proiectul FACTIS ne propunem să contribuim la creșterea nivelului de 
bunăstare în comunitate, prin combaterea discriminării și facilitarea integrării sociale a 
180 de copii și 375 de adulţi a�aţi în situaţii de risc.

Principalele arii de intervenţie

EDUCAŢIE: 
Sprijin pentru creșterea accesului și 
participării la educaţie; acţiuni de 
reducere a părăsirii timpurii a școlii.

ACCES PE PIAŢA MUNCII: 
Activităţi de sprijin pentru accesul și 
menţinerea pe piaţa muncii.

ANTREPRENORIAT: 
Susţinerea și promovarea 
antreprenoriatului în comunitate, 
inclusiv a ocupării pe cont propriu.

SERVICII SOCIALE ȘI 
MEDICALE: 
Sprijinirea dezvoltării și furnizării 
de servicii sociale și medicale.

LOCUIRE: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 
ale persoanelor din grupul ţintă și 
campanii de informare preventivă.

ANTIDISCRIMINARE: 
Combaterea atitudinilor negative 
faţă de grupurile marginalizate și 
implementarea unui program de 
voluntariat și mobilizare 
comunitară. 

Pe cine am ajutat în 2020?

Servicii integrate 

481 de 
persoane

Ateliere în cadrul Clubului 
de Educaţie Alternativă   

159 de elevi 

Ateliere de educaţie 
remedială 

98,38% 

dintre elevii 
participanţi și-au îmbunătăţit 
situaţia școlară 

Tablete pentru activităţile 
educaţionale 

128 de elevi

100 de mese 
calde zilnice, 
pentru copiii care participă 
la activităţile educaţionale 
din proiect  

200 de 
persoane au 
bene�ciat de servicii de 
formare profesională 
continuă, dintre care 169 au 
dobândit o cali�care. 

76 de persoane 
au fost cali�cate în domeniul 
antreprenoriatului

Finanţare pentru planurile de afaceri 

15 �rme nou în�inţate
și 17 locuri noi de 
muncă create  
în comunitate, care sunt �nanţate cu 

25.000 euro �ecare 
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Educaţie 

Jud. Dolj



Partenerii proiectului: 

Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici 
de Sănătate 

Asociaţia Vasiliada

Policy Center for Roma and Minorities      

Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială 

Primăria Comunei Argetoaia 

Școala Profesională „Constantin Argetoianu”   

Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!
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Educaţie 

1 spaţiu 
educaţional non-formal 
pentru copii, mobilat.

161 de părinţi 
absolvenţi ai Școlii Părinţilor

326 de 
persoane
consiliate în plan 
socio-profesional

2 vizite de 
studiu
pentru 30 de tineri din 
comunitate

337 
de bene�ciari 
instruiţi și sprijiniţi pentru 
a-și depăși situaţia 
vulnerabilă

164 
de persoane
au bene�ciat de servicii 
medicale primare, 90 
persoane au bene�ciat de 
servicii de screening medical

1 Centru 
Comunitar
de Asistenţă Integrată 
amenajat și dotat

30 de copii
au bene�ciat de educaţie 
despre compotamente 
adoptate în situaţii de risc

179 
de gospodării 
evaluate din punct de vedere 
social și al condiţiilor de 
locuire

15 burse lunare 
pentru elevi

9 ateliere
de educaţie non-formală



Acces la educaţie de calitate
pentru preșcolari, școlari și cadre
didactice din Regiunea Nord-Vest
POCU 104571

Educaţia este, fără îndoială, motorul evoluţiei. Singura șansă 
pentru copiii din familii vulnerabile să iasă din cercul vicios al 
sărăciei o reprezintă educaţia. Prin acest proiect vizăm 
creșterea gradului de bunăstare a comunităţii, lucru posibil 
doar prin intermediul facilitării accesului la educaţie. 

Pe cine am ajutat în 2020?

Masă caldă în �ecare zi de 
școală 

423 de copii  

Consiliere psihologică  

794 de copii 
Educaţie remedială 

286 de elevi 
din ciclul gimnazial 

Programul „A doua șansă” 

25 de 
bene�ciari 
au �nalizat ciclul primar  

Tablete pentru activităţile 
educaţionale  

67 de elevi

Cursuri de educaţie 
parentală „Școala părinţilor”  

165 de părinţi 

Cursuri de formare 
profesională pentru 

70 de cadre 
didactice 

Subvenţii în valoare 
de 600 de lei  

476 de copii 

Parteneri
asociaţi 

Partenerii 
proiectului  

Inspectoratul Școlar 
Judeţean Cluj 

Primăria Comunei 
Sânpaul

Școala Gimnazială 
„Tamas Gyulai” Mera 

Școala Gimnazială 
Poieni 

Școala Gimnazială 
Aghireșu-Fabrici 

Școala Gimnazială 
Cojocna

Școala Gimnazială „Ioan 
Alexandru” Sînpaul  
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Educaţie 



Ce am făcut în 2020?

Programe de 
învăţare la locul de 
muncă: stagii de 
practică  

Dezvoltarea 
competenţelor 
antreprenoriale 

Consiliere 
vocaţională  

Am format echipa de proiect și am 
dezvoltat procedura de selecţie şi 
înregistrare a elevilor din cele 4 licee 
partenere.

Am organizat o campanie de informare 
cu privire la necesitatea intervenţiei şi 
bene�ciile proiectului.

Am avut 4 întâlniri de lucru cu liceele 
partenere în vederea demarării 
procesului de selecţie şi înregistrare în 
proiect a 157 de elevi.

Dezvoltarea 
competenţelor 
digitale 

Licee partenere

Competenţele tehnice ale elevilor şi cerinţele angajatorilor se 
a�ă într-o neconcordanţă ce are un impact negativ asupra 
ocupării forţei de muncă de către tinerii absolvenţi. Prin acest 
proiect creștem participarea la programe de învăţare la locul 
de muncă, prin dezvoltarea aptitudinilor elevilor, cu scopul 
creşterii şanselor de ocupare şi integrare cu succes pe piaţa 
muncii.
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Educaţie 

Cercetare 
sociologică 

Liceul Dimitrie 
Filişanu – Filiaşi

Liceul Tehnologic 
Economic „Virgil 
Madgearu”, Iași

Liceul Tehnologic 
„Nicolae Iorga”, 
oraș Negrești 

Liceul Tehnologic 
„Alexandru Ioan 
Cuza”, Bârlad



Educaţie

Concluzii
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În 2020, educaţia și școala copiilor 
au fost prioritatea World Vision 
România. Pentru că întotdeauna 
am avut visul ca școala de la ţară 
să �e un loc în care copiii învaţă în 
egală măsură să citească, să 
socotească, dar și să �e pregătiţi 
pentru viitor, toate proiectele  
noastre s-au desfășurat sub 
umbrela lui Vreau o școală ca la 
ţară. Am investit, împreună cu 
partenerii și cu donatorii noștri în 
sute de școli pentru ca elevii de la 
ţară să aibă acces la educaţie de 
calitate și la o școală cât mai 
aproape de școlile de la oraș. 
Soluţia noastră integrată de 
intervenţie a avut ca obiective: 
prezenţa școlară și reducerea 

analfabetismului funcţional, 
pregătirea și motivarea 
profesorilor, o școală sigură 
pentru copii,  îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţare și a 
metodelor de predare, 
introducerea digitalizării în 
educaţie, implicarea părinţilor și  
recunoașterea rolului pe care îl 
are educaţia în viaţa copiilor, 
participarea comunităţii. Prin 
toate acestea am vrut cu tărie să 
dăm speranţă copiilor din cele mai 
vulnerabile comunităţi și să le 
readucem SPERANŢA că se poate 
și că prin educaţie pot sparge 
cercul sărăciei ai cărui pereţi au 
devenit tot mai groși în acest an al 
pandemiei.  



Dezvoltare economică rurală

5.751 de elevi
au învăţat despre antreprenoriat în 
agricultură 

3.748 de adulţi 
au fost susţinuţi de proiectele Fundaţiei

au fost create 

108 noi locuri de 
muncă

398 de familii 
au primit donaţii de animale

450 de persoane 
au fost instruite pentru a-și dezvolta competenţe 
antreprenoriale
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Dezvoltare economică rurală

Oferim posibilitatea unor familii vulnerabile să dezvolte 
propriile afaceri în apicultură și, în același timp, sprijinim cele 
mai sărace familii cu mijloace de a-și asigura o sursă de hrană 
proprie, sustenabilă. În plus, prin proiect promovăm educaţia 
agricolă ca mijloc de valori�care a oportunităţilor din 
agricultură și dezvoltare rurală. 

Asistenţă tehnică și veterinară 

398 de bene�ciari ai proiectului 
Donaţii de echipamente apicole  

36 de apicultori care au potenţial de dezvoltare

Partenerii proiectului:  

Direcţia Agricolă și 
Dezvoltare Rurală 
Vaslui și Cluj

Asociaţia Crescătorilor 
de Albine

Liceele Agricole Huși 
și Miroslava
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Dezvoltare economică rurală

Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin acces la �nanţare

Sprijinim dezvoltarea de activităţi independente la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în vederea 
promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu 
economic stabil la nivel regional. 

Impact 2020

54 de IMM-uri 
sunt funcţionale 

Au fost create 

108 locuri de muncă 
450 de persoane 
au fost instruite pentru a-și dezvolta 
competenţe antreprenoriale

2 Centre Regionale de Resurse pentru 
Antreprenori, 
funcţionale, în Craiova și Râmnicu Vâlcea

1 studiu și o strategie 
care prevede un set de măsuri speci�ce 
privind antreprenoriatul la nivelul 
regiunii Sud-Vest, desfășurate în cadrul 
proiectului. 

Partener al proiectului: EGIS S.A.
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Dezvoltare economică rurală

Liceele agricole – hub-uri pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii

Prin proiectul „Mândru să �u fermier” încurajăm educaţia în 
domeniul agricol și sprijinim liceele agricole pentru ca acestea 
să poată oferi programe educaţionale relevante pentru 
economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor 
fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură. 

Pe cine am ajutat în 2020?

660 elevi 
au învăţat despre lanţul 
valoric în agricultură 

Granturi pentru vizite de 
studiu în valoare de 

$3.000/liceu 
11 licee

Peste 

10.000 de elevi de gimnaziu 
și 3.000  de adulţi 
(părinţi, profesori și directori de școli gimnaziale) au fost 
impactaţi prin evenimentele de promovare organizate de cele 
11 licee în perioada 2016-2020.  

Cursuri de antreprenoriat în 
agricultură 

5.751 de elevi

Pilotarea propriilor afaceri 

2.580 de elevi

Junior Achievement România   

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă 
– Filiala Cluj

Centrul pentru Educaţie Economică si Dezvoltare 
din România

Centrul Român pentru Politici Europene 

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau" – Brănești

Colegiul pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară „Ţara Bârsei” – Prejmer

Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir" – Huși

Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu" 
– Miroslava

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – Suceava 

Liceul  „Demostene Botez" – Trușești

276 de idei de 
afaceri 
au fost selectate pentru a � 
incubate

Sprijin pentru dezvoltarea 
conceptului de afacere de la 
RAF Invest Award $5.000 
distribuiţi pentru cele mai 
bune 3 proiecte

Partenerii proiectului:

Și liceele:  

Finanţator: Romanian American Foundation

Liceul Tehnologic nr.1  – Salonta

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza" 
– Ciumbrud

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu" 
– Târgu Mureș 

Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” 
– Sibiu 

Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” 
– Geoagiu
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Dezvoltare economică rurală

Concluzii

Dezvoltarea economică rurală este una dintre cele 
mai bune metode prin care putem să contribuim la 
ieșirea familiilor vulnerabile din cercul vicios al 
sărăciei. 

Prin schimbarea percepţiei asupra domeniului 
agricol, formarea profesională, resursele și sprijinul 
oferite, încurajăm tinerii și familiile lor și le arătăm 
că o viaţă bună și împlinită este posibilă chiar în 
comunităţile lor prin crearea locurilor de muncă în 
agricultură.

Vrem să-i ajutăm pe acești oameni să-și recapete 
demnitatea și încrederea să trăiască prin propriile 
forţe, generând surse de venit sustenabile pentru 
copiii și familiile lor. 
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Protecţie

Fie că vorbim de profesori, psihologi, asistenţi sociali, parteneri, donatori individuali și corporate, voluntari sau angajaţi, 
prioritarea noastră a tuturor în acest an a fost protecţia copiilor. 

Pe cine am ajutat în 2020?

1.759 de părinţi 
au învăţat despre echilibrul socio-emoţional 
de care are nevoie copilul pentru o dezvoltare 
armonioasă, factorii de risc și modul de 
prevenire al acestora, identi�carea situaţiilor 
de abuz, neglijare a copiilor, precum și 
mecanisme de raportare a acestor cazuri

+ 9% 
(52.78% în 2020) dintre părinţi ar 
raporta și interveni dacă ar � 
martori la un caz de abuz, violenţă 
sau neglijarea copilului

16.500 de copii
din 112 școli și 42 de 
comunităţi rurale au învăţat 
despre violenţa în școli, 
bullying și cyberbullying, 
despre efecte și 
comportamente de prevenţie

7 centre de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării 
și exploatării copilului
2 pentru adulţi (DJ și CJ) și 5 pentru copii (DJ, CJ, IL, VS și VL ) prin care am instrumentat și sprijinit:  

15 părinţi 
care au bene�ciat de orientare și activităţi de școala părinţilor

371 de copii 
a�aţi în situaţii extreme au 
fost sprijiniţi datorită 
acţiunilor celor 21 de 
Structuri Comunitare 
Consultative, coordonate de 
echipa WVR

1 ghid 
pentru familiile vulnerabile 
a�ate în situaţii de criză, 
preluat în utilizare de către 
Direcţia de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Vaslui 

4.569 
copii și adulţi, 
a�aţi în situaţie de criză, 
cauzate de pandemie, au 
primit ajutor de urgenţă 

4.748 părinţi 
consiliaţi ca să depășească situaţia de 
criză și stres induse de pandemie au 
învăţat cum să petreacă timp 
constructiv cu copiii lor ca să îi ajute 
să depășească emoţional impactul 
crizei COVID 

99 copii 
cu risc de abuz, neglijare și copii cu vulnerabilităţi 
socio-educaţionale care au fost sprijiniţi prin consiliere 
școlară și vocaţională, consiliere psihologică, referire către 
direcţiile locale de protecţia copilului 
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Participare

Unul dintre cele mai importante demersuri de advocacy și 
participare, prin care World Vision România contribuie la 
bunăstarea copiilor din mediul rural, este Consiliul Consultativ 
al Copiilor. CCC este o structură consultativă formată din 12 
copii din judeţele în care suntem prezenţi, aleși tot de copii, 
care dau voce nevoilor acestora și militează alături de noi 
pentru ca drepturile să le �e respectate. 

Discuţiile Copiilor din Consiliul Consultativ sunt formulate în 
propuneri care ajung pe agenda Fundaţiei și se transformă în 
proiecte educaţionale și de dezvoltare comunitară. 

Contribuţia copiilor WVR este extrem de importantă pentru 
activitatea noastră, prin ei putând � mereu conectaţi la 
nevoile reale ale copiilor din comunităţile în care activăm. 

Participarea la procesul de conturare a noii strategii a 
Comisiei Europene pe drepturile copilului și strategia de 
garantare a acestora, prin completarea chestionarului online și 
participarea în cadrul unei discuţii de tip focus–grup, prilej de 
inventariere a problemelor cu care copiii se confruntă, dar și 
oportunitate de a informa cu privire la ideile și viziunea 
copiilor, asupra propriilor drepturi. 

Manifestul copiilor din WVR, lansat de Ziua Internaţională a 
Drepturilor Copilului este un demers de advocacy pe care 
copiii din CCC WVR l-au elaborat pentru a puncta aspecte ce 
ţin de modul în care este recunoscut și respectat dreptul la 
educaţie, protecţie și participare, fără discriminare și echitabil 
pentru �ecare copil din România mediului rural.

Scrisoarea deschisă, adresată și înaintată de către Copiii din 
CCC WVR în contextul stării de urgenţă, ministrului 
Educaţiei, un demers de advocacy prin care aceștia au ridicat 
probleme cu privire la accesul la educaţie al copiilor din 
mediul rural, calitatea educaţiei și transportul școlar, venind cu 
o serie de propuneri în acest sens. 

Implicarea activă în campania #EroiNeștiuţi, în cadrul căreia 
copiii au transmis mesaje cu impact major, cu sprijin din 
partea ambasadorilor WVR.  Perspectiva copiilor despre 
educaţie în pandemie, digitalizare, participare și protecţie a 
copilului, a fost transmisă în toate evenimentele și luările de 
poziţie ale World Vision România.

Sprijinirea demersului WVR în ceea ce privește o cercetare 
online în rândul copiilor privind violenţa sexuală asupra 
copiilor din mediul rural. Implicarea copiilor din CCC WVR a 
crescut semni�cativ rata de răspuns în rândul copiilor, 1594 de 
respondenţi devenind parte a sondajului. Ca urmare a datelor 
șocante evidenţiate în rezultatele acestui studiu, CCC a iniţiat 
și implementat o campanie de informare a copiilor pe tema 
violenţei sexuale, în 5 judeţe.

Reactivarea și consolidarea capacităţii celor 5 Grupuri de 
Iniţiativă Locale ale Copiilor din Cluj, Dolj, Vaslui, Vâlcea și 
Ialomiţa, structuri cu rol de consultare și reprezentare a 
copiilor în relaţia cu autorităţile locale, cu leadership-ul 
Fundaţiei și, în același timp, structuri partenere ale Consiliului 
Consultativ al Copiilor în derularea iniţiativelor naţionale.  

CCC WVR a rămas și în 2020 un grup de referinţă important 
în contextul participării copilului în cadrul parteneriatului 
World Vision International, unde calitatea intervenţiilor lor 
este mereu apreciată. Ei sunt permanent invitaţi să se alăture 
unor  demersuri centrate pe participarea copiilor în 
promovarea și susţinerea drepturilor lor. 

În cadrul parteneriatului World Vision International, copiii 
participă și își exprimă părerile în 3 iniţiative globale:

„Children’s voices in times of Covid-19”

„Our research, Our rights - ending violence against 
children through the lens of child researchers from 
Bosnia&Hertzegovina, Brazil, Indonesia, Nicaragura, 
Romania and Sierra Leone” 

Seria de evenimente „Summer Shutout - Young Leaders 
Project”

Acţiuni ale Consiliului Consultativ
al Copiilor în 2020

1 5

6

7

2

3

4

Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România – CCC
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Protecţia și participarea copiilor

Concluzii

Activităţile derulate în acest an au 
avut atât o dimensiune de 
intervenţie imediată pentru copiii 
și părinţii a�aţi în situaţie de criză, 
indusă de pandemia COVID19, dar 
și de prevenţie prin programele 
adresate părinţilor (Școala 
părinţilor, Campanii drepturi și 
responsabilităţi parentale), 
copiilor (Campania anti-bullying – 
„Dă cu love nu cu hate”), precum 
și partenerilor din comunităţile în 
care activăm, prin intermediul 
Structurilor Comunitare 
Consultative. 

Într-un an cu atât mai di�cil din 
cauza pandemiei, drepturile 
copiilor au avut nevoie de și mai 
multă pază și supraveghere. Un 
drept fundamental este asigurarea 
accesului la educaţie pentru toţi 
copiii. Iar pentru cei de la sate, 
a�aţi în faţa școlii online fără acces 
la Internet și dispozitive care să le 
permită accesul la educaţie, acest 
drept a fost adeseori încălcat.

Prin acţiunile echipei de Advocacy, 
precum și prin cele ale Consiliului 
Consultativ al Copiilor, am reușit 
nu doar să le facem vocea auzită, 
dar să le și protejăm dreptul 
fundamental al educaţiei.

Implicarea și devotamentul 
copiilor din CCC WVR, ideile 
îndrăzneţe, iniţiativele 
implementate, luările de poziţie și 
permanenta colaborare și 
informare a leadership-ului WVR, 
au condus la recunoașterea și 
premierea lor la nivelul Consiliului 
Trienal World Vision International.

Munca voluntară a copiilor din 
CCC WVR este esenţială, căci ei 
sunt apărători ai drepturilor 
copiilor și avocaţi ai nevoilor lor, 
atât în faţa autorităţilor, cât și în 
faţa părinţilor și profesorilor.
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2.150.000 de copii 
bene�ciari ai acţiunilor de advocacy

900.000 de copii impactaţi datorită acţiunilor de 
advocacy pentru direcţionarea bugetului necesar achiziţionării 
de echipamente electronice pentru elevi şi asigurarea 
măsurilor de protecţie în şcoli

30 de milioane de euro 
au fost alocaţi pentru educaţie remedială

Advocacy
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Advocacy 

În centrul activităţii World Vision România stă bunăstarea 
copiilor, mai ales a celor care provin din medii vulnerabile, 
unde accesul la resurse și la oportunităţi este limitat. 
Demersurile de Advocacy sunt necesare pentru a putea oferi 
acestor copii șanse echitabile la educaţie și dezvoltare. 

Pentru ce am militat în 2020?

Acţiuni de Advocacy în 2020

Analize, studii și rapoarte

Acces echitabil la educaţie 
de calitate şi în condiţii de 
siguranţă 

Pachet de măsuri 
inter-instituţionale pentru 
protejarea tuturor copiilor 

Informarea părinţilor cu 
privire la riscul de abuz 
sexual la care sunt expuși 
copiii lor 

Antrenarea copiilor ca 
agenţi de schimbare în 
acţiuni de advocacy alături 
de noi sau sprijinite de noi

Lansarea raportului Cursa celor 30 de ani în educaţie în 
România rurală, în urma unui studiu care a făcut o analiză 
profundă a sistemului de educaţie din ultimii 30 de ani.

Rapoartele Bunăstarea copilului din mediul rural și Bunăstarea 
copilului în perioada pandemiei, ca urmare a unor studii 
complexe derulate în comunităţile unde suntem prezenţi. 

Studiu cu privire la starea psihologică a copiilor şi 
adolescenţilor, care a arătat că peste 91% dintre copii şi 
adolescenţi se simt stresaţi sau trec prin experienţe 
tulburătoare din cauza pandemiei de COVID-19.

Analiza prezenţei la Bacalaureat în urma căreia am a�at că 
doar 25% dintre copiii din mediul rural merg la şcoală la 
pregătirea pentru examene, însă 70% dintre părinţi spun că îşi 
vor trimite copiii să dea Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională.

Analiză cu privire la accesul copiilor din mediul rural la 
facultate, care a arătat că doar 8 din 100 de elevi din mediul 
rural termină o facultate. Rata abandonului școlar este de 1.5 
ori mai mare decât în urban, printre principalii factori �ind 
nivelul de educaţie al părinţilor.  

Analiza accesului la educaţia online pentru copiii din mediul 
rural: 31% dintre satele din România au zone cu semnal slab, 
foarte slab sau inexistent la internet. 

Sondaj online cu privire la abuzul sexual, care a arătat că cei 
mai mulţi copii nu recunosc și nu pot detecta numeroase 
forme ale abuzului sexual, iar comunicarea dintre copii și 
părinţi pe acest subiect este limitată și tardivă, deși abuzul 
sexual asupra copiilor este o realitate, având în vedere că 1 
din 6 copii au prieteni sau colegi care au fost abuzaţi sexual. 
Ca urmare, am creat un clip video de conştientizare a 
părinţilor şi am oferit sfaturi pentru copii şi părinţi. 

Dezbateri și analize

„Cursa celor 30 de ani” în educaţie în România. Unde suntem 
şi unde vrem să ajungem? organizată de World Vision 
România

Ziua Educaţiei: Lecţiile pandemiei

„Bunăstarea copilului din mediul rural în pandemie și dincolo 
de ea„ organizată de Ziua Internaţională a Drepturilor 
Copilului

Educaţia digitală în România: Competenţe digitale pentru elevi 

Prin Advocacy căutăm să le înţelegem cât mai bine 
problemele și nevoile, pentru a le putea apăra drepturile și 
pentru a le oferi șansa de a crește în comunităţi incluzive, 
prospere, care să le �e alături în procesul de dezvoltare. 
Reprezentăm interesele copiilor în faţa autorităţilor și a 
factorilor de decizie, pentru a ne asigura că drepturile le sunt 
respectate și că nevoile lor sunt îndeplinite, indiferent de 
contextul din care ei provin. 
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Advocacy 

Scrisori deschise către autorităţi Petiţii 

Alături de alte organizaţii și reprezentanţi ai societăţii civile, 
am cerut Președintelui României promulgarea Legii nr. 109 din 
2020, în baza căreia au fost asigurate echipamente electronice 
și conectivitatea la internet pentru elevii și cadrele didactice 
care nu au acces la acestea. 

Am cerut Parlamentului României, Guvernului României și 
Administraţiei Prezidenţiale să �m consultaţi în mod real în 
procesul de plani�care, realizare și implementare a Planului 
Naţional de Relansare și Rezilienţă și, de asemenea, să �e 
prioritizate acţiunile care îi vizează pe copiii și tinerii din 
grupurile dezavantajate. Acest demers a fost iniţiat de World 
Vision România, împreună cu Asociaţia pentru Educaţie și 
Justiţie Socială HUMAN CATALYST, la care au aderat peste 
70 de organizaţii civice și ONG-uri.

Impactul izolării asupra copiilor, inclusiv asupra celor 
„invizibili”, demers realizat împreună cu SOS Satele Copiilor 
România, TDH România și FONPC, în care am solicitat 
Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale iniţierea și punerea în 
aplicare a unui pachet de măsuri inter-instituţionale pentru 
protejarea tuturor copiilor astfel încât să �e respectate şi 
monitorizate atent standardele de protecţia copilului pentru 
toţi copiii, dar mai ales pentru cei vulnerabili, inclusiv pentru 
cei a�aţi în carantină şi izolare. 
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Advocacy

Concluzii

Am prioritizat educaţia remedială 
și am reușit să direcţionăm 
fonduri importante către acest 
sector, contribuind la recuperarea 
materiei de către copiii care nu au 
avut acces la educaţie în perioada 
pandemiei. 

Toate acţiunile de Advocacy din 
acest an au contribuit semni�cativ 
la continuarea educaţiei pentru 
copiii din mediul rural. Prin 
studiile și analizele pe care le-am 
efectuat am identi�cat care sunt 
cele mai mari nevoi ale copiilor și 
am putut să le reprezentăm 
interesele în faţa autorităţilor. 

Am organizat dezbateri, am iniţiat 
scrisori și petiţii, ridicând un 
semnal de alarmă autorităţilor și 
obţinând implementarea unor 
măsuri care au accelerat procesul 
de digitalizare a educaţiei, pentru 
ca �ecare copil din comunităţile 
noastre să aibă din nou acces la 
școală. 
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Venituri totale
$ 8.553.798

Cheltuieli totale
$ 8.851.814

Fonduri
internaţionale
$ 2.875.027

Fonduri colectate local 
din fundraising
$ 2.023.891

Fonduri colectate local din 
proiecte tip grant 

$ 3.371.277

Alte venituri 
�nanciare și 
operaţionale 

$18.987

Donaţii 
colectate local

$ 264.616

Protecţia copilului
$ 1.836.663

Programe educaţionale
$ 4.441.809

Programe de 
angajament 

creștin
$ 29.257

Programe de 
dezvoltare 

economică și 
agricolă

$ 1.257.854

Cheltuieli 
administraţie
$ 972.509 Cheltuieli de FR și 

Comunicare
$ 313.722

Cheltuieli
pe programe



Partenerii instituţionali, asociaţii,
premii, acreditări
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Le suntem recunoscători 
partenerilor noștri care au 
sprijinit demersurile de 
advocacy și iniţiativele 
organizaţiei din 2020.

Autoritatea Naţională 
pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi 
Copii și Adopţii (ANDPDCA)

Consiliul Naţional al Elevilor 
- CNE Inspectoratele Școlare

Inspectoratele de Poliţie 
Judeţene

Ministerul Educaţiei și 
Cercetării

Ministerul Investiţiilor și 
Proiectelor Europene

Consiliul Tinerilor din 
România - CTR 

Agenţia Naţională Împotriva 
Tra�cului de Persoane

Acreditări

Acreditări de la Ministerul 
Educaţiei pentru furnizarea de 
programe de formare pentru 
profesori: 

„Școala Părinţilor – 
dezvoltare de competenţe 
pentru educaţia parentală "  

ART - Rolul cadrelor 
didactice în formarea 
adolescenţilor pentru 
participarea lor activă în 
comunitate

Autorizaţie ca furnizor de 
formare profesională a 
adulţilor pentru Competenţe 
Antreprenoriale

Autorizaţie ca furnizor de 
formare profesională a 
adulţilor pentru 
specializarea Antreprenor 
Economie Socială

Acreditare ca furnizor de 
Servicii de Informare și 
Consiliere

Acreditare ca furnizor de 
Servicii de Mediere pe Piaţa 
Internă din România

Autorizaţie ca furnizor de 
formare profesională a 
adulţilor pentru specializarea 
Manager Întreprindere Socială

Acreditări pe servicii sociale 
de zi destinate copiilor - 
Centre de Zi pentru 
consiliere și sprijin pentru 
părinţi și copii în cele patru 
centre regionale - Cluj, Dolj, 
Vaslui și Ialomiţa



Partenerii instituţionali, asociaţii,
premii, acreditări
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Fundaţia World Vision România este membră în:

Premii

Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamentale 
„Pentru Copil" - 
FONPC

Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamentale 
pentru Dezvoltare 
din România - 
FOND Reţeaua 
Naţională 
Anti-Sărăcie și 
Includere Socială  - 
RENASIS

Federaţia 
Organizaţiilor care 
Sprijină 
Dezvoltarea 
Voluntariatului în 
România - VOLUM 

Federaţia 
Organizaţiilor 
Neguvernamentale 
pentru Servicii 
Sociale – FONSS

Locul 2

Cursa celor 30 de ani de educaţie în România 
– World Vision Romania/ BEST USE OF LIVE 
VIDEO

Gala Elevului Reprezentant 

Secţiunea - Elev din mediul rural implicat în 
comunitate 

Premiu Dumitriţa Aura Mon - membru activ 
în Consiliul Consultativ al Copiilor WVR

Locul 3

Gala Societăţii Civile ediţia 2020, Secţiunea 
Educaţie - proiect Școala din Valiză

Secţiunea- Profesor de 10 din mediul rural

Premiu Elena Neicu, profesor Școala 
Gimnazială Coșereni, jud.Ialomiţa, implicată 
în proiectul  „Școala din Valiză”
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Absolvent al Facultăţii de Psihologie, Rudolf şi-a dezvoltat 
întreaga carieră în Consultanţă în domeniul resurselor umane. 
În prezent, este Country Regional Representative, Odgers 
Berndtson şi oferă consiliere pe probleme de strategie şi de 
recrutare pentru poziţii de vârf, atât la nivel internaţional ,cât 
şi unor clienţi importanţi din România. Este implicat într-un 
număr mare de proiecte care acoperă de obicei cele mai 
înalte nivele de management şi de expertiză din domenii ca 
FMCG, turism, construcţii, transporturi/logistică, producţie de 
bunuri. Rudolf este membru al Consiliului Director din August 
2013.

Absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu 
un master în Finanţe dobândit la Brunel University din Londra. 
Are experienţă profesională în companii precum Hewlett 
Packard Enterprise, Bombardier și Oracle Corporation. De 
asemenea, este membră a board-ului organizaţiei GiveFirst și 
implicată în diverse proiecte internaţionale. 
Stephanie este membră a Consiliului Director din Decembrie 
2015.

Anterior, Eleanor a fost directorul global al Field Operations 
în 73 de ţări a�ate în zona de intervenţie a World Vision, 
acoperind programarea și operaţiunile WV. Eleanor a lucrat în 
zona umanitară și de dezvoltare timp de 30 de ani, a trăit în 
Albania, Bosnia, Letonia, Kenya, Ghana și a lucrat în peste 40 
de ţări. Eleanor a fost implicată într-o serie de acţiuni globale, 
inclusiv în calitate de președinte al ALNAP (2006-2009), 
reprezentând WV în cadrul proiectului de consolidare a 
capacităţii de urgenţă, care a dus la o serie de lucrări 
recunoscute la nivel global care au modelat răspunsurile 
umanitare. Eleanor a devenit o�ţer al Imperiului Britanic 
(OBE), decorat de Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a în 
2005 pentru serviciile umanitare. Eleanor deţine un masterat 
în dezvoltare rurală, din cadrul Imperial College London, și are 
certi�cate de la MIT și UC Berkeley în excelenţă operaţională 
și inovaţii de top.

Rudolf Fedorovici 
– Preşedinte Board
Country Regional 
Representative, Odgers 
Berndtson

Stephanie Niste - 
Vicepreşedinte Board
WW Policy and 
Compliance Manager at 
Hewlett Packard 
Enterprise

Eleanor Monbiot 
Eleanor Monbiot este 
liderul regional în cadrul 
fundaţiei World Vision 
în Orientului Mijlociu și 
Europa de Est, acoperind 
Afganistan, Albania, Armenia, 
Bosnia Herţegovina, Georgia, 
Irak, Ierusalim, Cisiordania și 
Gaza, Iordania, Kosovo, 
Liban, România, Siria, Turcia 
și Yemen, cu peste 2.200 de 
angajaţi. 
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Mihaela Nabăr a preluat, la începutul anului 2019, conducerea 
Fundaţiei World Vision România. Cu o experienţă de aproape 
12 ani în World Vision, Mihaela Nabăr a ocupat mai multe 
poziţii în cadrul organizaţiei, în ultimii opt ani �ind Director al 
Departamentului de Achiziţii și Management al Granturilor. 
Mihaela are un doctorat în Istoria economiei şi Relaţii 
economice Internaţionale la Universitatea Babes-Bolyai, este 
absolventă de Master la Universitatea Marne-la-Valle, Paris 
(specializarea ştiinţe politice) şi la Universitatea Babes-Bolyai 
(specializarea studii europene comparative). 

Absolventă a Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii 
Ponti�cale Saleziene din Roma, Daniela este în prezent 
psihoterapeut de familie cu practică privată. Mamă a 3 copii, 
pasionată de psihoterapia copiilor și adolescenţilor, precum și 
de terapia de cuplu, Daniela își dorește să contribuie la 
dinamicile relaţionale asociate stării de bine, convinsă �ind că 
sănătatea emoţională a copiilor depinde de capacitatea 
adulţilor de a construi relaţii de încredere și siguranţă cu ei. 
Experienţa de consilier școlar, precum și faptul că este soţie 
de preot greco-catolic dintr-o micuţă comunitate rurală din 
Banat, au motivat-o să caute căi și resurse pentru a sprijini 
procesul de transformare a oamenilor și comunităţilor.  

Mihaela – Loredana 
Nabăr 
Director Executiv
World Vision România

Daniela Trubiansky
-Membru Board
Psihoterapeut de familie 
de practică privată 

Alexandru Cocan ocupă poziţia de Chief Financial O�cer, din 
2019, în cadrul Novartis România. Înainte să se alăture 
Novartis, în ultimii 10 ani, acesta a ocupat diferite funcţii în 
Abbott / Abbvie, inclusiv aceea de director �nanciar ECE și 
România FD. Pe lângă industria farmaceutică a activat şi în 
industria de bunuri de larg consum, la Kraft Foods, timp de 
aproximativ 10 ani în SUA, Canada și România, atât la sediul 
central, cât și la unităţile comerciale. A absolvit Master of 
Business Administration în cadrul Universităţii McGill din 
Montreal, Canada cu specializările Finanţe şi Strategie. 
Alexandru este membru al Consiliului Director din august 
2017. Printre interesele sale se numără istoria, fotbalul și arta.

Otniel Bunaciu este decanul Facultăţii de Teologie Baptistă din 
cadrul Universităţii București, profesor universitar în cadrul 
Universităţii din București, Institutul Teologic Baptist din 
București, dar și în cadrul altor instituţii de învăţământ 
superior din străinătate. Otniel Bunaciu slujește ca pastor al 
Bisericii Creștine Baptiste Providenţa din București, �ind și 
vicepreședintele în exerciţiu al Cultului Creștin Baptist – 
Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Din 2019 a 
fost ales ca Vicepreședinte al Alianţei Mondiale Baptiste, forul 
global de reprezentare al baptiștilor. Otniel este membru al 
Consiliului Director din August 2016.

Alexandru Cocan - 
Membru Board
CFO Romania Pharma 

Otniel Bunaciu - 
Membru Board 
Decan, Facultatea de 
Teologie Baptistă – 
Universitatea București
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Gabriel crede în ajutarea copiilor vulnerabili să se dezvolte 
prin atenuarea sărăciei urmând valorile creștine. Gabriel 
colaborează cu Comisia Europeană; el gestionează furnizarea 
serviciilor reţelei interne a administraţiei publice din ţările UE 

Adelina Mihai lucrează ca jurnalist la Ziarul Financiar, liderul 
presei românești de business, din toamna anului 2008. Din 
2019 face parte din echipa postului de televiziune Aleph 
News, unde coordonează echipa de jurnaliști care acoperă 
subiectele de business. 
Este absolventă a Facultăţii de Jurnalism și Știintele 
Comunicării din cadrul Universităţii din București.
În 2011, a primit premiul „Florin Petria” oferit de revista Piaţa 
Financiară la categoria cel mai bun jurnalist de business al 
anului, iar în 2015 a fost desemnată drept „Tânărul jurnalist al 
Anului” la categoria Economic în cadrul competiţiei organizate 
de Freedom House”.

Gabriel Apostu - 
Membru Board 
Coordonator IT și 
probleme de securitate 
la Comisia Europeană

Adelina Mihai - 
Membru Board 
Jurnalist Ziarul Financiar 

Magor Imre Csibi conduce departamentul de Leadership la 
Trend Consult, cu misiunea de a schimba cultura în cât mai 
multe organizaţii și în societate. Între 2017-2018 a fost 
directorul executiv al biroului WWF în Korea, după ce a 
condus 7 ani în România cea mai mare organizaţie de 
conservare a naturii din lume, WWF. A fost și 
europarlamentar, ales pe listele PNL vicepreședintele Comisiei 
de Mediu, Sănătate Publică și Siguranţă Alimentară din 
Palamentul European și a predat la Universitatea Babeș-Bolyai. 
În 2009 a fondat publicaţia Think Outside the Box, pe care a 
și coordonat-o în primii doi ani.

Magor Csibi - 
Membru Board
Head of Leadership & 
Organizational Culture 
Practice la Trend 
Consult Group 

și coordonează problemele de securitate. A lucrat mai mult 
de 17 ani cu E&Y în România și PwC în Irlanda coordonând 
auditurile de guvernanţă și IT pentru clienţii mari din industria 
Telecom, �nanciară și petrolieră, oferind consiliere clienţilor cu 
privire la implementarea la o scară mare IT și restructurarea 
companiei. A interacţionat cu directorii și consiliile de 
conducere ale clienţilor săi în plani�carea și comunicarea 
rezultatelor muncii efectuate de echipele pe care le-a condus. 
Gabriel a gestionat funcţia de audit intern al Telekom România 
și a coordonat auditurile IT și tehnologie pentru grupul 
Deutsche Telekom. A asistat Ministerul Comunicaţiilor din 
România pentru a implementa broadband în zonele fără 
conexiuni �xe, a auditat Agenţia de Plăţi pentru Agricultură 
din România și a condus restructurarea celei mai mari 
companii petroliere din România. A gestionat programe 
similare de transformare pentru companiile de asigurări și 
leasing din România.
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Din 2017 Vlad este Chief Strategy O�cer al Grupului 
Fildas-Catena care deţine cea mai mare reţea de farmacii și al 
doilea cel mai mare distribuitor en gros de medicamente din 
România. Anterior, Vlad a  acumulat o experienţă de opt ani 
ca CFO și șase ani în consultanţă �nanciară și audit în Big4. 
Este  licenţiat în bănci și pieţe de capital la Academia Română 
de Studii Economice din 2003 și în management la 
Universitatea Paris XII din 2002. Este membru ACCA din 
2007 și INSEAD Alumni din 2011.

Vlad Tigoiu - 
Membru Board
Chief Strategy O�cer al 
Grupului Fildas-Catena

Rodica Mocan este profesor universitar la Departamentul 
Cinematogra�e și Media al Universităţii Babeș-Bolyai, �ind 
specializată în media digitală și noile arte media. Are un 
doctorat în Sociologie (2005), cu o focalizare asupra noilor 
metode de e-learning și un doctorat în Teatru și Artele 
Spectacolului (2016), cu cercetări despre performance-uri 
interactive de artă digitală. Are o experienţă de peste 20 de 
ani de voluntariat în diferite organizaţii non-guvernamentale, la 
nivel naţional și internaţional. Este căsătorită cu sculptorul 
Liviu Mocan. Au trei copii și patru nepoţi.

Rodica Mocan - 
Membru Board
Profesor universitar la 
Departamentul 
Cinematogra�e și Media 
al Universităţii 
Babeș-Bolyai

Horaţiu Vasilescu s-a alăturat Boardului în 2019. Horaţiu este 
absolvent al Facultăţii de Finanţe- Bănci din Pitești, în 2008 și 
al Facultăţii de Drept, din 2011. De asemenea, acesta deţine și 
un master în Business Administration. Cu o experienţă de 
cinci ani în cadrul �rmei de recrutare şi închiriere de forţă de 
muncă temporară Adecco, din august 2015, Horaţiu a fost 
Chief Executive O�cer în cadrul companiei Teilor până în 
octombrie, 2020. Din octombrie 2020 acesta este managing 
director la Manpower Group Romania și Board member în 
cadrul Teilor. Horaţiu Vasilescu este un aprig susţinător al 
tradiţiilor și valorilor românești, participând în cadrul multor 
proiecte legate de acest subiect.

Horaţiu Vasilescu - 
Membru Board
Managing Director 
al Manpower Group 
România
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Oana Cuzino Anca Sînă-Serea  Răzvan Exarhu Mirela Retegan

Roxana Hulpe 

George Buhnici Dragoș Pătraru Paula Herlo

Dani Oţil

Alina Ceușan

Laura Cosoi Sore
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Mihaela Sava 
(Prăjiturela) 

Călin Goia

Andi Vasluianu 

Anca Ciota 

Dana Rogoz Alex Găvan
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Trimite SMS la 8864 
cu textul 
SPERANTA

Donează 4 euro lunar prin 
SMS pentru programele 
educaţionale ale fundaţiei. Cu 
doar 4 euro, poţi contribui la 
renovarea sălilor de clasă și 
digitalizarea educaţiei.

Trimite SMS la 8844 
cu textul PAINE

Susţine cu 2 euro programul 
Pâine și Mâine, prin care 
oferim copiilor vulnerabili un 
prânz cald și ajutor la teme 
în �ecare zi, aceasta �ind 
singurul mod prin care ei pot 
continua să meargă la școală. 

Trimite SMS la 8845 
cu textul LICEU

Susţine cu 2 euro programul 
Vreau în clasa a 9-a prin care 
oferim copiilor vulnerabili 
șansa de a-și continua liceul, 
prin asigurarea unei burse 
lunare pentru cazare, 
transport, rechizite.

Direcţionează 3.5% 
din impozitul pe 
venit

Dacă ai venituri din salarii sau 
alte surse, poţi direcţiona un 
procent de 3.5% din 
impozitul pe venit către 
proiectele World Vision 
România. Cu 3.5% poţi face 
mai mult bine decât crezi!

Direcţionează 20% 
din impozitul pe 
pro�t

Compania ta poate 
direcţiona 20% din impozitul 
pe pro�t către World Vision 
România, susţinând astfel 
accesul la educaţie de calitate 
pentru copiii din mediul 
rural.

Cumpără un cadou

Copiii din mediul rural au 
nevoie de noi pentru a crește 
și pentru a-și putea îndeplini 
visele. Poţi cumpăra un 
cadou pentru ei sau pentru 
tine. Indiferent de 
destinatarul cadoului, vei 
contribui la bunăstarea și 
dezvoltarea copiilor. Iar 
bucuria de a dărui vine și ea 
la pachet, alături de cadou. 

Oferă timp din 
timpul tău

Prin voluntariat, poţi 
contribui la bunăstarea 
copiilor din mediul rural. Poţi 
face asta individual sau 
alături de colegii de birou, 
�ind alături de copiii din 
programele noastre în 
procesul lor de dezvoltare. 


