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Povestea
World
Vision
România

Poveștile pe care le transmitem către întreaga societate vorbesc, de fapt, și despre noi.
Poveștile acestor ani le vom spune cândva copiilor noștri; și tot lor va trebui să le răspundem
atunci la întrebări.
Ce le vom spune, așadar, despre ceea ce am făcut noi, oamenii din echipa World Vision?
Anul trecut (și anul de dinainte...) am încercat, atât cât am putut, să evităm o catastrofă. Am
ajutat copiii de la sate să meargă la școală, să fie prezenți la orele online, să aibă la îndemână
măcar o tabletă pe care să își facă lecțiile.
Am făcut ore de educație remedială, le-am oferit mese calde copiilor, am instruit profesori, am
făcut donații de materiale, cărți, rechizite, tablete, alimente, haine, am continuat să oferim burse
școlare. Am organizat dezbateri cu factorii de decizie din sistemul de învățământ, cu experți și
jurnaliști.
Am făcut studii, sondaje și cercetări de teren. Am aflat că jumătate dintre familiile din mediul
rural ar vrea să nu vină Crăciunul, pentru că nu le pot cumpăra cadouri copiilor. Am aflat că, deși
adesea lăsată la coada bugetului, educația este una dintre cele mai rentabile investiții: fiecare
leu investit într-un ciclu complet de educație, de la grădiniță la masterat, aduce înapoi opt lei la
bugetul statului.
Am încercat să gospodărim cât se poate de bine ce ni s-a dat pe mână: viitorul a peste 20.000
de copii, ale căror șanse în viață depind de câteva lucruri banale – rechizite, haine decente, bani
de transport și cazare, o masă caldă la școală, ajutor la teme.
În momente de criză e nevoie să ne analizăm onest, ca societate, și să răspundem la o întrebare
pe care știm deja că ne-o vor adresa copiii noștri: ce ai făcut atunci?
1

Povestea World Vision România, cu zeci de mii de copii care au primit ajutor, ei și familiile lor.
Povestea efortului, care durează de ani, reluat la fiecare schimbare de ministru, de a convinge
autoritățile să dea acea finanțare de 6% din PIB pentru educație, promisă prin lege de mai bine
de un deceniu. Poveștile donatorilor și partenerilor noștri, care ne-au fost alături.
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Și va trebui să ne putem spune povestea privindu-i în ochi.

Poveștile profesorilor care au învățat cum să facă educație online de pe o zi pe alta, care au
creat teme și lecții aproape din nimic, care s-au descurcat cumva să nu-i scape pe acești copii
din mediul rural din mână, să îi țină aproape de școală. Mulți copii s-au pierdut pe drum – acum
sunt doar cifre în statisticile abandonului școlar, un flagel cu care World Vision România se luptă
de trei decenii.
Și, desigur, mai sunt poveștile copiilor. Mulți dintre ei, plecați din sate risipite prin țară, au reușit
să ajungă la facultate. Alții au intrat la liceu, au luat Bacalaureatul, au învățat meserii. Poveștile
familiilor lor, care au făcut sacrificii pentru ei. Ale părinților care le-au dat singurul telefon mobil
al familiei ca să își poată face temele.
Cândva, toate aceste povești vor fi spuse, așa cum s-a întâmplat cu toate episoadele întunecate
ori sublime ale omenirii.
O parte din povestea noastră, a World Vision România, se află în aceste pagini. Cred că am
făcut cât de mult bine am putut. Sper să putem face mai mult. Căci, fără îndoială, se vor
întoarce și pacea, și speranța.
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Cum a fost 2021 pentru noi și
copiii de care avem grijă
Un an în care am fost mai bine pregătiți să facem față pandemiei și în care am continuat să
susținem educația copiilor din mediul rural. Așa a arătat anul 2021 pentru noi.
Dacă înainte de pandemie școlarizarea elevilor de la sate era o provocare din cauza multor
lipsuri financiare, sociale și emoționale, din 2020 a devenit o adevărată luptă. Lipsa semnalului
la internet, a dispozitivelor electronice, pierderea locurilor de muncă de către părinți, absența
unor măsuri de siguranță coerente – toate au făcut ca școala să devină aproape un lux pentru
mulți dintre copiii din mediul rural. Al doilea an de pandemie a accentuat inegalitățile pentru
această generație de elevi.
Pe de altă parte, 2021 a întărit colaborarea școală-familie-copil. Școala online i-a făcut pe unii
dintre părinți să intre la ore și să învețe alături de copii, iar profesorii au aflat mai multe despre
cum trăiesc elevii lor.
Foarte mulți profesori din programul nostru de educație digitală ne-au spus că tabletele și
platforma noastră de eLearning au fost o ,,gură de oxigen” pentru școli și pentru familiile cu
mulți copii, dar fără dispozitive electronice. În timpul școlii online, platforma i-a ajutat pe
profesori să vadă cine este cu adevarat atent la ore, iar în timpul școlii fizice, tabletele i-au făcut
pe copii să fie mai atrași de lecțiile predate.
Programele de tip afterschool au continuat să-i țină pe copii aproape de școală, prevenind astfel
abandonul acesteia. Prin orele de afterschool, elevii au recuperat din materia pierdută și au
învățat într-un mod mai atractiv, adesea prin activități în aer liber.
O mare bucurie este implicarea a sute de voluntari care au susținut mii de ateliere cu elevii și
care le-au devenit copiilor modele profesionale de urmat. Ne-am extins intervenția spre 3.000
de copii și tineri care nu mai frecventau școala sau nu aveau un loc de muncă, aceștia riscând să
se confrunte cu sărăcia și cu afectarea drepturilor primordiale la vârste adulte.
Am fost continuu alături de autoritățile centrale și locale, am sprijinit Campania Națională de
Vaccinare și am informat școlile, copiii și părinții despre măsurile de siguranță sanitară.
Ne-am implicat în demersurile de advocacy la nivel național în domenii ca educația, sănătatea,
protecția și participarea copiilor. Am coordonat grupul de lucru pe domeniul Competențe
Digitale pentru elevi și profesori din cadrul Strategiei Naționale de Digitalizare, am oferit
feedback în proiectul prezidențial România Educată, am contribuit la elaborarea proiectului
de Strategie Națională în domeniul Protecției Drepturilor Copilului 2021-2027.
Programele noastre au fost declarate modele de bună practică de către Banca Mondială, iar
câteva dintre elementele noastre de intervenție au fost preluate în secțiunea de educație din
PNRR 2021-2026.

3

Ne-am concentrat pe asigurarea dreptului la educație astfel încât toți copiii să frecventeze
școala în siguranță și să mențină permanent legătura cu profesorii. În acest scop, ne-am axat pe
pregătirea partenerilor – școli și primării. Am oferit asistență tehnică, resurse și sprijinul necesar
la nivelul fiecărei comunități pentru ca drepturile copiilor să fie respectate și garantate.
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Care ne-au fost obiectivele în 2021

Am intervenit prin metode specifice educației non-formale pentru a ajuta copiii să își dezvolte
abilități necesare pentru prezent, dar mai ales pentru viitor.
Suntem recunoscători tuturor partenerilor, donatorilor și voluntarilor care ne-au fost alături și
care cred în importanța educației și în forța lui „Împreună facem mai mult”.

Priorități

Educație
Dezvoltare
economică
și rurală
Protecția și
participarea
copiilor

Advocacy
4

au fost sprijiniţi direct prin programele World Vision România, dintre care:

2.454

32.435 copii

13.787

16.194

0 - 5 ani

6 - 11 ani

12 - 18 ani

Impactul anului 2021 în cifre totale

Impactul anului 2021
în cifre totale

+ 2.885 adulți

Iată ce am reușit să facem pentru cei peste 32.000 de copii
din programele noastre și familiile lor:

Abilități
de viață

9.717 copii

2.502 copii

9.217 copii

au participat la Programul
pentru Dezvoltarea
Abilităților de Viață
Independentă

s-au jucat și au învățat
la Școala de Vară

au învățat despre cum pot
evita violența în școli

Management
școlar

1.504
profesori

Am acordat asistență
managementului școlar
în atragerea de proiecte
și

Am organizat

finanțări
de tip grant

pentru școli, pe
tema schimbului
de bune practici în
managementul școlar

Raport Anual 2021

și-au dezvoltat abilitățile
la cursuri de formare pe
metode de educație
non-formală/literație/
digitalizare

evenimente
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17.000 copii

au aplicat la clase și pe
parcursul școlii de vară
metode de educație nonformală/digitale în urma
participării la cursurile de
formare

au beneficiat de
infrastructură de
digitalizare, în 50 școli care
utilizează platforma digitală
Școala din Valiză

învață acum în clase
renovate, dotate cu
mobilier și table
interactive,
folosind tablete

A

Literație și
analfabetism
funcțional

BC

D

3.311 copii

1.063 copii

2.369 copii

de clasele 0-IV au
beneficiat de ore de
educație remedială
(evaluare periodică și
intervenție)

de grădiniță și
clasele pregătitoare
au beneficiat de
alfabetizare de bază:
stimulare citit, calcul,
gândire critică

au beneficiat de consiliere
școlară: identificare
tulburări specifice de
învățare, intervenție elevpărinți-profesori

97% au avut rezultate
școlare menținute și
îmbunătățite

98% au înregistrat
progres

2.828 copii

206 copii

din gimnaziu au primit
sprijin la română și
matematică

de ciclul primar și gimnaziu
au fost mentori pentru
colegii lor

54 % au avut rezultate
îmbunătățite

Impactul anului 2021 în cifre totale

972 profesori 12.537 copii
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Calitatea
actului
educațional
la clasă

6

3.011 părinți

au participat la Școala
Părinților >>

au fost consiliați
psihologic

au beneficiat de consiliere
educațională

113.226
porții

107.082
RON

de masă caldă

participarea
autorităților publice
locale la implementarea
programului Școală
după Școală

2.863 copii

2.258 copii

577 părinți

sustinuți cu ajutoare de
urgență, tichete sociale,
rechizite

au primit cadouri, în
valoare de aproximativ
1,5 milioane lei

susținuți cu ajutoare
de urgență și asistență,
materiale construcții

69,5% și-au îmbunătățit
cunoștințele și au știut
să răspundă mai bine
nevoilor copiilor.

Intervenție
857
pentru copiii adolescenți,
din categorii bursieri în programul
Vreau în clasa a 9-a,
vulnerabile
consiliați vocațional și
educațional, pentru a
preveni abandonul școlar
după clasa a VIII-a

Impactul anului 2021 în cifre totale

1.289 părinți 304 părinți
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Implicarea
părinților, a
comunității
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39%

ateliere de
dezvoltare
personală

17%

meditații pentru
materiile de bac

14%

programe de
dezvoltare
comunitară

10%

mentorat pentru
liceeni

10%

acțiuni punctuale
de promovare și
evenimente

Voluntariat
și implicare

din care

250
provin din
companii
care ne-au ajutat
în sprijinirea
copiilor

6%

tabere de vară

2%
2%

consiliere
psihologică
altele
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488 de
voluntari
și prieteni
ai copiilor

Impactul anului 2021 în cifre totale

Activitățile în care
au fost implicați și
împărțirea lor pe tipuri
de intervenție:

8

Impactul anului 2021 în cifre totale

Dezvoltare
economică
rurală
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Domenii de
intervenţie
Educaţie

Protecţia și
participarea
copiilor

Advocacy

9

Pâine și
Mâine
Vreau în
clasa a 9-a

Young Leaders
Speak Out
for European
Values!

Impactul anului 2021 în cifre totale

Educație

Școala
pentru toți
Școala din
Valiză
FACTIS -

Comunități
implicate,
educație de
calitate
Stagiul de
practică=

paşaport de carieră
pentru viitor!

ROUTE
Poienești
Prof21 - 

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

 ii actor pentru
F
o comunitate
transformată, integrată
și sustenabilă!
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Pâine și Mâine
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Pâine și Mâine

Pâine și Mâine

Pâine și Mâine
Ce facem?
Prin programul Pâine si Mâine ne dorim să prevenim abandonul școlar și să combatem
analfabetismul funcțional. Astfel, copiii au beneficiat zilnic după orele de școală de un pachet de
activități socio-educaționale și o masă caldă sau tichete sociale pe perioada închiderii școlilor
din cauza pandemiei. Toți copii și-au însușit minim trei abilități de viață de bază: au învățat să
respecte reguli de igienă sanitară și să se protejeze de infectarea cu Covid19, au învățat să
gestioneze diferite situații într-o manieră mai independentă și au învățat să se exprime într-un
mod creativ folosind diferite instrumente/aplicații, inclusiv cele digitale.
De asemenea, copiii au participat la ateliere de dezvoltare a abilităților de viață care s-au
desfășurat în baza unui curriculum și au cuprins următoarele teme: Noțiuni de bază în
comunicare, Codul Bunelor Maniere, Stilul meu personal, Caruselul Emoțiilor, Gândire strategică
și planificare, Banii pe înțelesul copiilor, Motivația mea, Meseriile de la A la Z, activități
remediale în care s-a pus accentul pe dezvoltarea abilităților de citit, scris și calcul matematic,
precum și activități recreative și de creație. Totodată fiecare copil, pe durata participării la
activitățile din programul de educație non-formală, a avut acces la materiale educaționale,
jocuri și jucării care au avut rolul de a dezvolta interesul pentru învățare și plăcerea de a se juca.

Unde am derulat
proiectul

Participanți
direcți

Beneficiari
indirecți

32 de școli

1243 copii

1390

din jud. Vâlcea, Dolj,
Vaslui, Ialomița și
Cluj

elevi clasele CP-IV

(părinți, cadre didactice,
voluntari, reprezentanți
instituții locale)

481 copii

485 copii

129 copii

44 copii

care învață în regim
de învățamânt
simultan

ai căror familii
trăiesc la limita
sărăciei din venituri
ocazionale

provin din familii
monoparentale

au cerințe
educaționale
speciale sau o
dizabilitate
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Am selectat cei mai vulnerabili copii pentru că ei au cel
mai mult nevoie de ajutorul nostru:
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60 copii

80 copii

600 copii

care provin din
familii cu 3-4 copii

care trăiesc fără apă
și electricitate

care sunt lăsați în
grija rudelor

fac zilnic naveta
către școală

Pâine și Mâine

345 copii

Realizări în cadrul programului
Copii

1243 copii

1243 copii

113.226

21.042

de la clasele I-IV au
participat la ore de
educație remedială și
non-formală cu focus
pe abilități de viață
independentă și educație
pentru sănătate

au participat la Școala
de Vară cu activități de
animație, cercetășie,
jocuri, ateliere pentru
dezvoltare abilități de
viață și activități de
educație remedială

de porții de masă caldă
au fost oferite copiilor
din proiect

tichete sociale de
suport alimentar pentru
perioada în care școlile
au fost închise din cauza
pandemiei de Covid19

850

431

659

de copii au participat
pentru prima dată
în excursii școlare în
afara comunităților în

copii au participat la
ateliere de dezvoltare
personală, organizate
de către psihologul

de copii au fost evaluați
de către psihologi pentru
identificarea timpurie a
tulburărilor de învățare

care locuiesc și au luat
contact cu alte contexte
și medii geografice

proiectului

iar acum primesc ajutorul
nostru

100 tablete
performante și 3 table interactive
dotate cu soft-uri educaționale au fost
donate către 2 școli din proiect în jud.
Dolj și Vaslui- beneficiari 200 de elevi

1243 copii
au primit rechizite și ghiozdane la
început de an școlar, măști și produse
de igienă, pachete de Crăciun, Paște
și 1 iunie
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Dotări și pachete educaționale oferite copiilor:
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Profesori

1243

100

părinți au beneficiat de consiliere
educațională și psihologică

de profesori au participat la ateliere
despre metode de educație non-formală

Pâine și Mâine

Părinți

Ce s-a întâmplat nou în proiect anul acesta?
Educație pe timp de pandemie:
Fără sprijinul nostru doar 30% dintre copii au putut accesa școala online – am făcut eforturi
pentru a asigura accesul copiilor la educație în perioada în care prezența fizică în școală nu a fost
permisă. Au fost utilizate rețele sociale, aplicatiile WhatsApp și Google classroom, pedagogii au
pregătit portofolii de lucru pentru acasă fiecărui copil și au consiliat părinții în permanență.

Am evaluat copiii pentru a indentifica Tulburările Specifice de Învățare
În urma rezultatelor obținute în procesul de evaluare și testare a copiilor am oferit profesorilor și
părinților recomandări avizate cu privire la măsurile care trebuie puse în practică la școală și acasă
pentru recuperarea decalajelor de învățare la copii.

Impactul proiectului
99.9%

81,30%

din copii au finalizat clasa în
care au fost înscriși

din copii – elevi în clasele 0-IV au înregistrat
un progres școlar semnificativ – respectiv
au avut rezultate școlare mai bune la limba
română și matematică

ab 1+2

Școala de Vară

participanți la Școala de Vară

160 de
voluntari
în Școala de Vară

850 copii
au participat pentru prima dată în excursii
școlare în afara comunităților în care
locuiesc și au luat contact cu alte contexte
și medii geografice
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1243 de
beneficiari
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Mărturii părinți:
Mărturii copii:
Mie îmi place să rămân după ore pentru că îmi
fac toate temele, dar și pentru că putem juca
jocurile preferate!

Petria D. , clasa a IV-a

Fetița mea a învățat foarte multe
lucruri noi în cadrul acestui program
Mama
elevei Maria și de fiecare dată vine acasă
bucuroasă și îmi povestește ce a
mai descoperit. Îi place foarte mult
să se joace cu ceilalți copii și nu
vrea să vină vacanța.

Mărturie pedagog social:
Școala de Vară a reprezentat o bună oportunitate
pentru copii de a se distra din nou împreună,
la maxim! Au avut parte de experiențe foarte
interesante, s-au distrat mai mult ca niciodată,
au învățat jocuri noi și captivante și au petrecut
foarte mult timp în aer liber! S-au simțit
extraordinar, iar aceste sentimente s-au revăzut
pe fețele lor calde și vesele! Nu voiau să se
sfârșească aceste 5 zile minunate!

Pâine și Mâine

Mărturii beneficiari:

Mama
elevilor
Daiana și
Alin

Am doi copii la acest program.
Nu vă pot descrie bucuria și
nerăbdarea cu care se trezeau
dimineața să plece la activitățile de
la Școala de Vară. Le-a plăcut foarte
mult să se joace cu ceilalți copii.
Ne dorim să fie mai dese astfel de
activități.

pedagog social, Badea Liliana

Advocacy:

1 http://comunitate.copii.ro/wp-content/uploads/2021/07/Ghid-de-modele-alternative-de-dezvoltare-a-activita%CC%86t%CC%A6ii-de-prevenire-a-
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Proiectul Pâine și Mâine a fost nominalizat la nivel național1 ca model alternativ de bună practică în ceea
ce privește intervenția în comunitate pentru a furniza un pachet de servicii integrate în vederea prevenirii
abandonului școlar și a neglijării/separării copilului de familie.

separa%CC%86rii-copilului-de-familie.pdf
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Vreau în clasa a 9-a
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Vreau în clasa a 9-a

Vreau în clasa a 9-a este un program lansat în 2008 pentru a-i susține pe elevii de liceu să își
continue și finalizeze studiile.

Vreau în clasa a 9-a

Vreau în clasa a 9-a
Facem acest lucru prin:

oferirea unei burse
lunare pe parcursul
celor 9 luni ale
anului școlar

2.

organizarea de activități
de consiliere vocațională,
dezvoltare profesională
și personală precum:

În anul școlar 2020-2021 am sprijinit

857 de elevi

de liceu, din mediul rural, cu vârste între
13 și 19 ani.

meditații la
disciplinele de
bacalaureat
mentorat

stagii de
practică oferite
de companiile
partenere
activități
culturale și
tabere de vară pe
diferite tematici

Aceștia provin din familii în care
venitul per membru nu depășește
800 lei și au media școlară

generală peste 7

$

Cifre
4.000 de elevi



3,14 milioane $

au fost sprijiniți de la crearea
programului în 2008

suma investită în program de
la lansare

88,6%

75%
dintre bursieri

rata de promovare a
Bacalaureatului în rândul
bursierilor – în fiecare an
din 2009 cu peste 20% mai
mare decât media națională

își continuă studiile la
facultate. La nivel național,
doar 8 din 100 de elevi
din mediul rural reușesc să
termine o facultate

Raport Anual 2021

1.

voluntariat
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Timeea

Alina

Sunt foarte recunoscătoare pentru ajutorul care îmi este oferit prin proiect, deoarece ar
fi fost imposibil pentru familia mea să mă ajute atât de mult. Aceste ședințe înseamnă
foarte mult pentru mine, deoarece aveam nevoie de ajutor la unele materii școlare (ceea
ce mă făcea să mă panichez câteodată, deoarece mă temeam că voi eșua) și de curând
m-am hotărât că vreau să dau la Academia de Poliție/Școala de Subofițeri. Singură nu aș fi
putut face atât de mult, pentru că situația familiei mele nu este foarte bună ca să-mi pot
permite costuri suplimentare, dar datorită proiectului de burse, pot să zâmbesc și să fiu
încrezătoare că am o șansă și viitorul meu nu va fi ratat.

Vreau în clasa a 9-a

Ce spun copiii

Pe lângă faptul că acest proiect a fost un sprijin financiar de care am beneficiat în
fiecare lună, la fel de importantă a fost experiența care m-a transformat treptat
într‑un om care astăzi privește cu alți ochi lumea, care a învățat să aibă încredere în el
și să muncească pentru ceea ce își dorește. Dacă acum 4 ani aș fi refuzat să vorbesc
unui public mare, azi sunt mândră că pot face acest lucru, pe care l-am întreprins din
numeroasele întâlniri în care am învățat cât de important este să ne depășim fricile
și să ne facem auziți. Trecând și la lucrurile distractive, taberele de vară vor rămâne
mereu cu mine, oamenii pe care i-am cunoscut și am legat prietenii, locurile pe care
le‑am vizitat și activitățile amuzante și pline de lecții de viață mi-au readus aminte cât
de norocoasă sunt când am fost aleasă să fac parte din acest proiect.

Ce am oferit pe lângă burse lunare:

2.700 

857 copii

de ședințe
de meditații

au participat la sesiuni
de mentorat vocațional
individual și de grup

au participat la proiecte
de responsabilitate
socială

593
de rucsacuri

100 de elevi
au participat la stagii

800



de sesiuni de mentorat

vocațională, școlară și
socială

650



774

de pachete de rechizite

de kit-uri de igienă

157

202
de donații în bani pentru

de practică

129



de dispozitive
electronice tablete,
laptopuri, pc-uri

cartele de date mobile

acoperirea unor nevoi
urgente

Raport Anual 2021

400 de elevi

>1.000 de
ședințe
consiliere psihologică,
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Școala din Valiză
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Școala din Valiză

Școala din Valiză

Școala din Valiză
Școala din Valiză este mai mult decât un proiect de digitalizare a educației. Este
un program în care partenerii din școlile în care suntem prezenți sunt parte dintr-o
comunitate în care schimbul de bune practici și resurse îi ajută să fie în fiecare zi
mai buni și să ofere elevilor experiențe educaționale care îi pregătesc pentru viață.
Școala din Valiză aduce copiii mai aproape de educație cu ajutorul digitalizării,
prin 3 componente:

1.

2.

3.

infrastructură
hardware
mobilă (valiza cu
tehnologie);

formarea de
competențe
digitale pentru
profesori;

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

Peste

din

18.000 de
persoane

dintre care

17.000 de
elevi

50 de școli
au beneficiat de
program

7.100
de lecții
digitale

și

1.300 de
profesori.

create în 2021

Ce am făcut pentru
elevi și profesori:

911 copii

100 copii

au participat la cursuri
de cyberbullying

au participat la cursuri
de programare

42 de
workshop-uri
organizate pentru
profesori în vederea
utilizării platformei digitale
cyberbullying

Raport Anual 2021
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Școala din Valiză

Rezultate
Impactul asupra elevilor
X

54%
dintre elevi

47%
dintre elevi

63%
dintre elevi

40% anterior
știu să creeze un subiect
de discuție pe o platformă
online

39% anterior
știu să lucreze în Excel

52% anterior
au abilitățile necesare
creării unui meeting online

Impactul asupra profesorilor:

92% dintre
profesori

80% dintre
profesori

1% dintre
profesori

2% dintre
profesori

55% anterior
știu să folosească
materiale audio-video
dupa ce au început să
utilizeze platforma

45% anterior
au abilitățile necesare
folosirii tablei interactive
la clasă

26% anterior
cred că este dificil să
folosească o tabletă la
ore

20% anterior
spun că activitățile de
predare online li se par
dificile

Datele provin dintr-un studiu efectuat în aprilie 2021 la inițiativa World Vision România și a Fundaţiei Vodafone România.

Testimoniale

Narcisa Covaci, învățătoare

Maria Adriana, elevă
Facem totul pe tablete. Doamna
învățătoare ne pune mereu ceva
interesant și ne uităm la tot, la
filmulețe, jocuri, desene. Ne dă teste,
ne place tot.

Raport Anual 2021

Copiii ar lucra la fiecare oră pe tablete! Citesc
mai repede cerințele exercițiilor de pe tabletă
decât din manual pentru că sunt foarte curioși
ce vor descoperi: filmulețe, teste, jocuri
didactice, animații etc. Fixarea cunoștințelor
este mai eficientă prin utilizarea tabletelor.
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Școala din Valiză

Parteneri

IBM România au

Vodafone România

British Council

organizat traininguri
despre cyberbullying
pentru copii

ne susține cu acces la
infrastructura sa de
internet

oferă acces la resurse
educaționale în limba
engleză pentru elevi,
părinți și profesori
Raport Anual 2021

„Școala din Valiză” este un program desfăşurat de Fundația World Vision România,
împreună cu Fundația Vodafone România, care finanțează programul încă de la
început, din 2018. În cadrul programului, partenerul este implicat în acțiuni de
implementare din zona de soluții digitale, comunicare și strângere de fonduri,
parteneriate și conectivitate.
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Alege Școala

Alege Școala

Alege Școala
Copiii au nevoie să meargă la școală pentru a putea să-și construiască un viitor
demn. Au nevoie de educație de la cele mai fragede vârste.

6
județe

24
școli

15
comunități

2347
copii

1919 copii

11 centre
educaționale

133 adulţi

93 de copii

Reintegrare în
sistemul educaţional
prin programul
„A doua șansă”

de 0-3 ani au participat
la activități de educație
timpurie, alături de
părinții lor

2055 de
copii

24
campanii de
voluntariat

au primit tablete pentru
accesarea școlii online

A
B C
779
preșcolari
au învățat la activități
educative de tipul
„Grădinița prietenoasă”

dotate cu tablă
interactivă, sisteme
desktop, videoproiector,
ecran proiecţie,
multifuncţională,
materiale educaţionale,
rechizite

1296 părinți
Educaţie parentală prin
Școala Părinţilor

de ciclul primar și
gimnazial au participat
la activități educaționale
extracurriculare,
consiliere psihologică și
vocațională, masă caldă,
Școala de Duminică

la care au participat peste

350 de copii

Raport Anual 2021

Proiectele „Alege Școala” au rolul de a preveni fenomenul de părăsire timpurie
a școlii în zonele vulnerabile din România rurală. Îi pregătim atât pe părinți, cât
și pe copii pentru educație. Lucrăm împreună cu ei pentru a-i ajuta să înțeleagă
importanța educației pentru antepreșcolari și preșcolari. Le oferim părinților
resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și sprijini copiii și pentru a le
da acestora șansa la educație.
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Alege Școala

17 mese
rotunde

> 2000 de
copii

organizate cu scopul
validării mecanismului
de intervenție
pluridisciplinară asupra
absenteismului și
abandonului școlar

au participat la diverse
activități-concurs cu
premii, dintre care

681

1512

au primit ghiozdane
complet echipate

au primit echipamente
sportive

810 copii
au primit biciclete,
trotinete și jocuri

104 copii

326 de copii

au participat la tabăra de
creație „Licăr de lumină”

din ciclu gimnazial au
luat parte la sesiuni
de consiliere socială și
dezvoltare personală

Patriarhia Română

Raport Anual 2021

Partener
principal
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Comunități implicate,
educație de calitate

Comunități implicate, educație de calitate

Situațiile de abandon școlar în satele vulnerabile sunt dureros de frecvente. Copiii
părăsesc școala de la vârste fragede, iar lipsa de implicare a comunității este un
factor care contribuie semnificativ la această problemă.
Acest proiect a venit ca răspuns la o problemă acută în județele Iași și Vaslui și
este dedicat atât copiilor, cât și părinților și cadrelor didactice, cu scopul de a întări
legătura acestora cu școala. Implicarea în educația părinților, dar și a comunității,
este foarte importantă pentru copii, pentru a le servi drept exemplu și pentru a
crește gradul de motivație în ceea ce privește participarea școlară.

Comunități implicate, educație de calitate

Comunități implicate,
educație de calitate

5 comunități
Dumești, Negrești,
Țibana, Țibănești și
Mironeasa

JUD.
VASLUI

50 de tineri/
adulți 

„Credem în educație”,
în urma căruia au primit
fiecare câte o tabletă

într-o excursie de o zi la
un parc de aventură

de teatru/ vizite virtuale
la muzee/ evenimente
cultural-artistice
organizate în aer liber

128 de copii
au participat la

>120 de
părinți
au participat la sesiuni

360 de
părinți 

au participat la Programul programele Școala din
A doua șansă
Timpul liber și Școala
Duminicală, organizate
în special pe perioada
vacanțelor școlare

de consiliere și educație
parentală, individuale și
de grup, susținute de
către experții psihologi și
psiho-pedagogi din cadrul
proiectului

au primit pachete de
igienă la finalul sesiunilor

Raport Anual 2021

828 de copii 700 de copii 537 de copii 
au participat la concursul au fost în vacanța de vară au participat la spectacole

JUD. IAȘI
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au participat la programe
de formare

95
de pachete IT
(cameră web, căști cu

8 Centre
de Resurse
Educaționale

microfon, HDD extern)
distribuite în 8 unități
școlare din proiect

au fost înființate, dotate și
echipate prin intermediul
proiectului cu: piese de
mobilier, echipamente
IT, materiale auxiliare și
materiale educaționale

Comunități implicate, educație de calitate

131 de cadre
didactice 

Parteneri
Inspectoratul Școlar Județean Iași, alături de 9 unități școlare - parteneri asociați (5
din jud. Iași și 4 din jud. Vaslui):

sat Domnița, com. Țibana,
jud. Iași

Liceul Tehnologic
„Petre P. Carp”
Țibănești,
sat Țibănești, com.
Țibănești, Iași

Liceul Tehnologic
„Nicolae Iorga”
Negrești,
oraș Negrești, jud. Vaslui

Școala Profesională
de Industrie
Alimentară Țibana,
sat Domnița, com. Țibana,
jud. Iași

Școala Gimnazială
Mironeasa,
sat Mironeasa,
com. Mironeasa,
jud. Iași

Școala Gimnazială
„Mareșal
Constantin Prezan”
Dumești,
sat Dumești, com.
Dumești, jud. Vaslui

Școala Gimnazială
Glodenii Gândului,
sat Glodenii Gândului,
com. Țibănești, jud. Iași

Grădinița cu
program prelungit
„Norocel”,
Negrești, jud. Vaslui

Școala Gimnazială
nr. 1 Teodor Juncu,
sat Băcești, comuna
Băcești, jud. Vaslui
Raport Anual 2021

Școala Gimnazială
Nr. 1 Domnița,
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Școala pentru toți
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Școala pentru toți

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

Școala pentru toți

Școala pentru toți
Educația începe din primii ani de viață, atunci când copiii descoperă pentru prima dată lumea din
jurul lor, și continuă pe tot parcursul vieții.
Educația timpurie joacă un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și previne fenomenul de
abandon școlar timpuriu. De aceea, e nevoie să lucrăm atât cu ei, cât și cu părinții lor, pentru a
pune bazele unei formări corecte a tuturor abilităților și competențelor necesare pentru o viață
sănătoasă pe toate planurile. Proiectul „Școala pentru toți” a adus în comunitățile implicate
din județul Cluj o serie de măsuri integrate, prin care părinții au fost familiarizați cu importanța
educației timpurii și, în același timp, cadrele didactice au fost pregătite să transforme școala
într‑un loc prietenos pentru elevi, care să încurajeze participarea școlară.

423 de copii
au primit o masă caldă

794 de copii
au primit consiliere

286 de elevi
din ciclul gimnazial au

25 de
beneficiari 

în fiecare zi de școală

psihologică

participat la educaţie
remedială

au finalizat ciclul primar
prin programul „A doua
șansă”

70 de cadre
didactice
au participat la Cursuri

24 de copii

au primit tablete pentru
activităţile educaţionale

au participat la cursuri
de educaţie parentală
„Școala părinţilor”

500 premii
pentru copii: tablete,
biciclete, role, trotinete,
îmbrăcăminte, articole
sportive

de formare profesională

au primit subvenţii în
valoare de 600 de lei
Raport Anual 2021

67 de elevi  100 părinţi
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Școala pentru toți

Parteneri

Comunei
Sânpaul alături de 5
parteneri asociați:

Școala Gimnazială
Aghireșu-Fabrici

Școala Gimnazială
Cojocna

Școala Gimnazială
Poieni

Școala Gimnazială
„Ioan Alexandru”
Sînpaul

Școala Gimnazială
„Tamas Gyulai”
Mera

Raport Anual 2021

Inspectoratul
Școlar Județean
Cluj, Primăria
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FACTIS
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FACTIS

Fii actor pentru o comunitate transformată,
integrată și sustenabilă!

FACTIS

FACTIS

196
persoane 

86 elevi
au mers în 2 tabere

15 bursieri

101 elevi

3 concursuri cu premii
pentru 15
elevi voluntari

5 concursuri cu premii
pentru elevi (volei, fotbal,
pictură, muzică, teatru)

86 elevi 

105 elevi

180 elevi

180 elevi

au vizitat muzee și
obiective culturale

 lanuri de învațare și
p
dezvoltare-copii

au participat la activități
nonformale într-un Club
de Educație Alternativă

au participat la un
program de mentorat

au beneficiat de servicii
integrate de educație,
formare, locuire, socialemedicale-psihologice

15 profesori  120 părinți
144 persoane 99 persoane
au fost formați în
 articipanți la un Program consiliate în domeniul
p
au participat la cursuri de
domeniul
anti-discriminării

Școala Părinților

ocupării unui loc de
muncă

calificare acreditate

Raport Anual 2021

Într-o comunitate, atât părinții, familia, profesorii, cât și ceilalți oameni cu care copiii
interacționează au un impact semnificativ în evoluția lor. Copiii din comunitățile vulnerabile au
nevoie de modele demne de urmat și, în același timp, au nevoie să se simtă iubiți, încurajați și în
siguranță. O astfel de comunitate este și comuna Argetoaia, din județul Dolj, unde printre cele
mai mari provocări se numără gradul ridicat de discriminare, marginalizare și excluziune socială
în rândul copiilor. Prin proiectul FACTIS răspundem nevoilor copiilor și adulților din această
comunitate.
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FACTIS

65 tineri 

265 persoane 191 adulți

308 persoane

participanți la programul
integrat de dezvoltare
a competențelor
antreprenoriale

sprijinite pentru
depășirea situației de
vulnerabilitate

planuri de dezvoltare
pentru adulți

persoane vulnerabile,
beneficiare de servicii
medicale

112 persoane  22 locuințe

15 locuințe

185 copii

persoane vulnerabile,
instruite pentru
prevenția îmbolnăvirilor

au beneficiat
de reparații și reabilitări

au fost reabilitate
termic și dotate cu
sisteme de încălzire

copii educați prin joc
cu privire la prevenirea
dezastrelor

600
persoane 

21
evenimente

300 persoane

participante la campanii
de promovare a
multiculturalismului și
non-discriminarii

de promovare a
multiculturalismului și
non-discriminării

beneficiari de pachete cu
materiale igienico-sanitare

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”

Raport Anual 2021

Parteneri
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=
paşaport de carieră pentru viitor!

Stagiul de practică

Stagiul de practică = paşaport de carieră pentru viitor!

Tinerii care vor să se angajeze întâmpină de cele mai multe ori obstacolul lipsei de experiență.
Elevii din liceele tehnologice, deși se califică pentru o meserie în timpul școlii, angajatorii au
așteptarea ca ei să aibă și alte experiențe profesionale.
Proiectul oferă elevilor de la liceele cu profil tehnologic oportunitatea de a dobândi
competențele necesare integrării pe piața muncii, prin stagii de practică la agenții economici
locali din județele Iași, Vaslui și Dolj. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul antreprenorial prin
cursuri de formare și înființarea unor firme de exercițiu în comunitățile lor.

de dezvoltare personală
în care au învăţat despre
noţiuni precum: schimbări
climatice, egalitate
de gen şi de şanse,
discriminare, munca în
echipă, participare activă
în comunitate și inovare
socială

competențelor
antreprenoriale demarat,
care a constat în sesiuni
de informare și instruire a
elevilor în acest domeniu

138 stagii
de practică
implementate în

89 elevi
au participat la concursuri
cu premii

domeniile tehnician în
turism, în hotelărie, în
activități economice,
în activități de comerț,
comerciant vânzător,
operator procesare text/
imagine, susținute de

7 parteneri

Raport Anual 2021

159 de elevi  1 program
au participat la ateliere
 e dezvoltare a
d

Stagiul de practică = paşaport de carieră pentru viitor!

Stagiul de practică =
pașaport de carieră
pentru viitor!
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au participat la

8 evenimente
de informare şi
conştientizare a
consilierii vocaționale în
alegerea unui domeniu
de activitate

92 de elevi
au participat la
2 școli de vară, iar

7 angajatori
le-au fost alături la
activitățile din cadrul
școlii de vară

127 de elevi
au învățat cum să fie
mai punctuali, cum
să-și gestioneze mai
bine timpul și cum să
negocieze, în cadrul a

O Platformă
pentru Soluții Practice,
Inovație, Inserție și
Consiliere

9 webinarii

Stagiul de practică = paşaport de carieră pentru viitor!

340 elevi 

178 de elevi
au beneficiat de sesiuni individuale și personalizate de
consiliere vocațională în cadrul cărora au completat
teste de evaluare a intereselor vocaționale și de
personalitate și pe baza cărora consilieri specializați
i-au ajutat să-și construiască planul de carieră și CV-ul

Licee partenere
Liceul
Tehnologic
„Dimitrie
Filișanu”,

Liceul Tehnologic
Economic „Virgil
Madgearu”,

Liceul Tehnologic
„ALEXANDRU
IOAN CUZA”,

Mun. Iași, jud. Iași

Oraș Bârlad, jud. Vaslui

Liceul Tehnologic
„Nicolae Iorga”,
Oraș Negrești, jud. Vaslui

Raport Anual 2021

Oraș Filiași, jud. Dolj
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Prof21
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Prof21

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

Prof21

Prof21

Facem educația atractivă și îi motivăm pe elevi să vină la școală cu bucurie. Formăm
profesorii pentru ca ei să le poată oferi elevilor un mediu sigur și incluziv în care
să se dezvolte, un mediu prietenos în care vor ști că sunt încurajați și susținuți
la fiecare pas. Prevenim astfel abandonul școlar și creștem participarea școlară a
copiilor din sate vulnerabile.

35 de cadre
didactice 

23 de școli
au primit materiale

s-au implicat în
programele de
mentorat „Școala
părinţilor” şi A.R.T.

educaţionale pentru
îmbunătăţirea actului
educaţional

Rolul cadrelor didactice în
formarea adolescenților
pentru participarea lor
activă în comunitate (A.R.T.)

Parteneri
Asociaţia
REPER21

Asociaţia Teach for
Romania

Raport Anual 2021

Fundaţia pentru
Dezvoltarea
Societăţii Civile
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ROUTE Poienești
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Route Poienești

Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești
prin furnizarea de servicii integrate

Route Poienești

ROUTE Poienești

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin
măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții
directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea
accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară
Integrată Poienești.

140
adulți

145
copii

1
comună

6
sate

1 Centru
31 de elevi
Comunitar  din ciclul primar și
de Asistență Integrată
30 de elevi

1090 porții
de mâncare
caldă distribuite copiilor

30 planuri
individuale

Poienești (CCAIP)
renovat și amenajat

din cadrul programului
Școală după Școală
ce provin din satele
marginalizate ale
comunei Poienești

din ciclu gimnazial
integrați într-un program
Școală după Școală

de dezvoltare elaborate
pentru copii

Parteneri
85 de planuri 22 de adulți
individuale  consiliați profesional

Unitatea Administrativ-Teritorială
Poienești

de dezvoltare elaborate
pentru adulți

Școala Gimnazială Nr.1 Poienești
Asociația CAIES
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Proiectul se realizează printr-un parteneriat activ
alături de:
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Young Leaders
Speak Out for
European Values!

Young Leaders Speak Out for European Values!

Young Leaders Speak Out for European Values!

Young Leaders Speak
Out for European
Values!
Credem că tinerii trebuie să-și manifeste activ cetățenia, de aceea le sprijinim
angajamentul democratic, prin consolidarea importanței implicării și reprezentării
intereselor lor în procesul de luare a deciziilor europene.

Impact:

Prin acest proiect, încercăm să dezvoltăm în continuare una dintre direcțiile cele
mai importante de acțiune ale organizației: participarea copiilor și a tinerilor la viața
publică. Proiectul subliniază modul în care deciziile luate de Parlamentul European și
Comisia Europeană au un impact puternic asupra vieții cetățenilor. Activitățile sunt
concepute pentru a ajunge la tineri, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, din zonele
rurale, vizând tinerii care vor fi alegători pentru prima dată la următoarele alegeri
pentru Parlamentul European care vor avea loc în 2024.

pentru tinerii din Consiliul din Consiliu
Consultativ al Copiilor,
le permite acestora să
inițieze activități de
advocacy și lobby la
nivel local

1 Manifest 
al Participării Copilului,
dezvoltat împreună cu
Consiliul Consultativ al
Copiilor din cadrul World
Vision România

1 cont
de tiktok
destinat Consiliului, în
care tinerii participanți
promovează valorile
europene și importanța
cetățeniei active: https://
www.tiktok.com/@
teens_change_the_world

1 Conferință
Națională:
Viitorul este al copiilor

72 de copii
participanți în

5 grupuri
de inițiativă locală
ale copiilor >> ateliere
practice, de promovare
a valorilor europene
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10 ateliere  1 tabără
de mentorat online în
 e vară pentru cei
d
comunicare și advocacy
12 copii
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Creșterea
albinelor și
iepurilor =
o șansă pentru familiile
vulnerabile din mediul
rural

Young Leaders Speak Out for European Values!

Creștem prin
educație agricolă
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Dezvoltare economică rurală
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Creștem prin
educație agricolă

Creștem prin educație agricolă

Prin programul ”Creștem prin educație agricolă” (CEA) punem la aceeași masă învățământul
agricol cu noile tehnologii și mediul de business, pentru a susține performanța profesorilor și
managerilor din licee. Împreună cu ei creștem reputația educației agricole, atât în rândul elevilor,
cât și în rândul partenerilor privați. Sprijinim liceele agricole să ofere programe educaționale
relevante pentru economia locală, axate pe formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici
și mijlocii din agricultură și să creeze modele de bună practică, ce pot fi extinse la nivelul țării.
Prin campanii de comunicare aducem tineri talentați și dedicați în liceele înscrise în program.
Inițiativele consorțiului CEA se adresează tuturor celor 57 de licee tehnologice cu profil agricol
din întreaga țară.

au învățat despre lanțul
valoric în agricultură

Peste 1800

elevi
de gimnaziu si
1000 de adulți
(părinți, profesori
și directori de școli
gimnaziale) au fost
impactați prin evenimentele
de promovare organizate
de cele 6 licee beneficiare
de granturi de promovare

6 granturi

6 granturi

pentru vizite de studiu
pe lanțul valoric în
valoare totală de

de promovare în
valoare totală de

Cursuri de antreprenoriat
în agricultură :

Pilotarea propriilor afaceri:

$7800

1.026 de elevi

$8700

400 de elevi

din 29 de licee agricole

54 idei de
afaceri
au fost selectate pentru a fi
incubate

Sprijin pentru dezvoltarea
conceptului de afacere
de la RAF Invest Award
$5000 distribuiți pentru
cele mai bune 2 mini-

companii

Partenerii proiectului :
Junior
Achievement
România

Fundația
Civitas pentru
Societatea Civilă
– Filiala Cluj

Centrul Român
de Politici
Europene

57 de licee
agricole din
întreaga țară
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90 de elevi
și 30 de
profesori

Creștem prin educație agricolă

Creștem prin educație
agricolă
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Creșterea albinelor
și iepurilor

Creștem prin educație agricolă

Creștem prin educație agricolă

Creșterea albinelor și
iepurilor:
o șansă pentru familiile vulnerabile din
mediul rural
Creșterea rezilienței și a potențialului de dezvoltare pentru micii producători
reprezintă cheia unei economii rurale sănătoase.
Astfel, lucrăm împreună cu micii fermieri și îi susținem să-și 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 valorificare a oportunităţilor din agricultură și
dezvoltare rurală.

Asistenţă tehnică și veterinară

398 de beneficiari
ai proiectului
Alte

110 familii

au primit donații de animale in anul 2021:

50 de familii

50 de familii

vulnerabile din jud. Cluj
au fost instruite cum să
crească iepurii și au primit
iepuri, cuști și furaje

din Ialomița au primit pui
de carne și furaje

Partenerii proiectului :
Asociaţia
Crescătorilor de
Albine

Liceele Agricole
Huși și Miroslava

Liceul tehnologic
Negresti, Vaslui
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Direcţia Agricolă
și Dezvoltare
Rurală Vaslui și
Cluj
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Creștem prin educație agricolă

Acţiuni ale
Consiliului
Consultativ al
Copiilor în 2021
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Protecția și participarea copiilor
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Evaluarea climatului școlar
În cadrul unui demers inițiat de Joining Forces Romania, copiii din trei școli partenere World Vision România
în județele Vaslui, Cluj și Dolj, au fost implicați în procesul participativ de identificare nevoi, gândire soluții și
implementare idei pentru îmbunătățirea climatului școlar. Astfel, copiii au avut șansa să devină parteneri ai
adulților în acțiuni și decizii concrete care să creeze un climat școlar pozitiv în școlile lor.

Acţiuni ale Consiliului Consultativ al Copiilor în 2021

Acţiuni ale Consiliului
Consultativ al
Copiilor în 2021

Strategia Uniunii Europene privind Drepturile copilului
Copiii din proiectele World Vision România au fost implicați în mod activ în procesul de consultare inițiat de
Comisia Europeană în vederea conturării noii Strategii a UE privind drepturile copilului și politica de garantare a
acestora. Noua Strategie a UE privind drepturile copilului, lansată în luna martie 2021, recunoaște eforturile și
implicarea celor peste 10.000 de copii din întreaga lume.

Scrisoare deschisă autorităților naționale
În luna iunie, copiii din CCC WVR publică și înaintează autorităților naționale cu responsabilități în domeniul
educației și protecției copilului o scrisoare deschisă în care sunt descrise experiențele din pandemie. Un demers
de advocacy prin care aceștia evidențiază și transmit mărturii directe privind efectul restricțiilor și al școlii
online asupra educației și sănătății lor mentale, venind cu trei propuneri în acest sens.

Manifestul Participării Copiilor
În Școala de Vară, copiii din Consiliului Consultativ al Copiilor WVR au pus bazele propriului manifest al
participării, de la concept, formă, conținut, până la detalii legate de filmare. Manifestul participării copiilor
conține vocea și părerea tinerilor cu privire la dreptul lor la participare la luarea deciziilor care îi privesc în mod
direct, precum și solicitări clare adresate autorităților naționale. Pentru a avea impactul dorit, copiii au planificat
lansarea manifestului în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, 2021.

Trei tinere din Consiliului Consultativ al Copiilor WVR, Teodora Grîu, Roxana Asavei și Mon Dumitrița Aura
au făcut parte din grupul de lucru constituit exclusiv din copii implicați în procesul de elaborare a capitolului
din strategie dedicat ,,participării copiilor”. Cele trei tinere au luat parte și la întâlnirea pentru definitivarea
strategiei, organizată în luna septembrie 2021, la București. Demersul a fost inițiat de Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții cu suportul oferit de Reprezentanța UNICEF în
România.
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Strategia Națională privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, 2021-2027
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Teodora
Grîu 

Georgiana
Vasiloiu 

jud. Vaslui, reprezintă vocea
copiilor din proiectele WVR
la Europa Fm, ocazie cu
care se lansează Manifestul
copiilor din WVR, pentru
a marca Aniversarea
Convenției Drepturilor
Copilului, și Raportul
Bunăstării Copiilor din
mediul rural, studiu realizat
de WVR.

jud. Vâlcea, a publicat
articolul “Give Us More
Credit! Recommendations
for Young and Adult
Researchers on Conducting
Adolescent” în publicația
internațională Journal of
the Youth Development.

Diana
Covaci 
jud. Cluj, speaker în cadrul
evenimentului Super
Teach cu tema - “Revoluția
Mentalității în Educație
- Principii și metode de
evaluare”.

Teodora
Grîu 
județul Vaslui, a reprezentat
copiii din WVR în cadrul
workshop-ului pe tema
implicării copiilor în
comunicare și digital,
organizat de colegii din
Global Center, ca parte
a Rețelei Young Leaders
Fight For Ending Violence
Against Children.

Roxana
Asavei 
jud. Vaslui, speaker
la conferința online
SuperTeach care a avut ca
temă ,,Revoluția mentalității
în educație-parteneriatul
elev-profesor-părinte”,
unde a vorbit despre cât
de important este pentru
un elev să fie sprijinit în
procesul de învățare, atât
de către părinți, cât și de
către profesori, despre
importanța unui proces de
învățare centrat pe elev în
care și acesta are un rol
activ, despre digitalizare,
activități remediale și
schimbări care se impun
în sistemul de învățământ
românesc.

Acţiuni ale Consiliului Consultativ al Copiilor în 2021

În cadrul unui demers inițiat de Joining Forces Romania, copiii din trei școli partenere World Vision România
în județele Vaslui, Cluj și Dolj, au fost implicați în procesul participativ de identificare nevoi, gândire soluții și
implementare idei pentru îmbunătățirea climatului școlar. Astfel, copiii au avut șansa să devină parteneri ai
adulților în acțiuni și decizii concrete care să creeze un climat școlar pozitiv în școlile lor.
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Conferințe, dezbateri, publicări:
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Advocacy

Advocacy

950.000

de copii din mediul rural
beneficiază de un cost
standard per elev crescut

1.000.000

de copii vor beneficia prin
PNRR de echipamente
electronice pentru școală

300.000 de
copii

Raport Anual 2021

învață în 60 de unități
școlare cărora le-am oferit
suportul să acceseze
PNRAS în cadrul PNRR
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Advocacy

2021 a fost, înainte de toate, anul răspunsului la pandemie. A fost primul an în care am lucrat,
în parteneriat cu autoritățile și organizații partenere din societatea civilă, pentru nu unul, ci mai
multe proiecte legislative și strategii de importanță majoră, atât naționale, cât și europene.
Astfel, acțiunile noastre de advocacy, de la lobby la propuneri de reglementări și bugete și
de la petiții la evenimente publice, au avut rezultate cu impact pe termen lung. Am reușit să
convingem autoritățile că este nevoie de intervenții de urgență în sistemul de învățământ, de
exemplu sub forma orelor de educație remedială. Pentru prima oară în istoria învățământului
românesc, acestea au beneficiat de un buget și de o metodologie.
2021 a fost anul în care am reușit să includem în PNRR – program care reprezintă de
asemenea un răspuns la pandemie – fonduri pentru combaterea abandonului școlar și pentru
infrastructura școlară din mediul rural.
A fost anul în care am reușit să convingem factorii de decizie că școlile trebuie redeschise cât
mai repede, în condiții de siguranță, pentru a evita o catastrofă educațională. Și a fost anul în
care am aflat, la rândul nostru, că școala este o investiție excelentă, inclusiv pentru bugetul de
stat.

Reglementări legislative
pentru intervenții de
urgență: program național
de educație remedială,
finanțarea cheltuielilor de
capital ale școlilor

Consultanță pentru
strategii europene
și naționale pentru
drepturile și protecția
copiilor

Cost standard per elev
diferențiat și majorat
pentru copiii din mediul
rural

Bani europeni pentru
combaterea abandonului
școlar

Consultanță pentru
strategia națională de
educație digitală
Raport Anual 2021

Pentru ce
am militat
în 2021
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Proiecte legislative și de
reglementare

Advocacy

Acțiuni de advocacy în 2021

Combaterea abandonului școlar
În 2021, World Vision s-a implicat în oferirea de consultanță și elaborarea de legislație în domeniile prioritare
de acțiune ale organizației: educație, servicii sociale și digitalizare. Astfel, World Vision a participat la
elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern care reglementează Programul Național pentru Reducerea
Abandonului Școlar (PNRAS), ce va fi finanțat prin granturi în valoare totală de 538 mil. de euro din Programul
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la
educație din istoria recentă a României. În cadrul PNRR, bugetul total alocat pentru investiții în domeniul
educației este de aproximativ 3,6 mld. de euro.
World Vision a lucrat timp de opt luni alături de Ministerul Educației Naționale la elaborarea primei HG care
stabilește atât cadrul de implementare a PNRAS, cât și lista celor 1.391 de școli eligibile pentru primul apel
de finanțare.
România se află pe poziția a treia în UE pe lista țărilor cu cele mai înalte rate ale abandonului școlar, după
Malta și Spania. Circa un sfert din copiii care intră în clasa I nu mai ajung să absolve clasa a VIII-a, conform
datelor oficiale.

Educație remedială

Reprezentanții World Vision România au făcut parte din grupul de lucru organizat la Ministerul Educației
care a elaborat cadrul metodologic pentru orele de educație remedială. Începând chiar din acest an școlar,
programele after school vor putea include ore de educație remedială pentru elevii din ciclul primar și
gimnazial aflați în risc de abandon sau eșec școlar. Bugetul alocat va acoperi inclusiv plata suplimentară a
profesorilor care vor susține ore de educație remedială.
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Suspendarea orelor de clasă din cauza pandemiei a afectat grav procesul de învățământ, datele colectate
din teren indicând pierderi majore de învățare. Aceste pierderi sunt pe de o parte foarte greu de recuperat
(materia pierdută anterior trebuind comprimată în timpul anului școlar curent) și cumulative (sunt goluri de
învățare care fac imposibilă însușirea noțiunilor mai complexe predate în clasele superioare). Din acest motiv,
recuperarea orelor de școală pierdute este absolut esențială pentru a preveni creșterea abandonului școlar și
deteriorarea rezultatelor școlare ale actualei generații de elevi.
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Școlile din comunitățile dezavantajate se confruntă și cu probleme pe care nu le pot rezolva singure, de
la situația familială a elevilor la sărăcia care afectează zona. Elevii acestor școli au nevoie și de servicii de
asistență socială. În 2021, World Vision a reușit să obțină, alături de parteneri și parlamentari, modificarea
Legii educației naționale. Astfel, unitățile de învățământ unde numărul copiilor cu situație socio-economică
dezavantajată este mai mare de 25% din total vor angaja asistenți sociali școlari cu studii superioare și normă
întreagă, cu salariul plătit integral de către stat. În școlile unde numărul acestor copii este mai mic de 25%
din total, asistenții sociali vor fi arondați concomitent la mai multe unități de învățământ din aceeași zonă sau
localitate.

Advocacy

Asistenți sociali în școlile dezavantajate

Fonduri pentru învățământ
Bani din PNRR pentru școli
Planul Național de Redresare și Reziliență, fond european de urgență destinat rezolvării unor probleme
structurale, este o soluție ideală pentru sprijinirea școlilor din mediul rural prin investiții de capital.
Pe baza datelor publicate în raportul „Bunăstarea copilului în mediul rural” 2020, World Vision a inițiat o
petiție adresată Parlamentului, Guvernului și Președinției prin care a solicitat alocarea de sprijin financiar prin
PNRR pentru grupurile vulnerabile. Petiția a fost semnată de asemenea de peste 70 de alte organizații ale
societății civile.
Ca urmare, Guvernul a revizuit PNRR, incluzând o linie de buget în valoare de 500 de milioane de euro pentru
îmbunătățirea infrastructurii (consolidare, izolare termică etc.) la 60 de unități educaționale unde învață circa
300.000 de copii. De asemenea, bugetul prevede asigurarea de echipamente electronice pentru școala online
pentru un număr de circa un milion de elevi, aproximativ o treime din totalul populației școlare din România.

Bani pentru educație remedială

În acest scop, organizația a derulat o intensă activitate de advocacy, promovând educație remedială predată
în mod consecvent, centrată pe elev și ghidată de principii clare. În acest scop, World Vision a lansat
comunicate de presă, declarații de poziție, postări în social media și declarații de angajament comunicate în
întâlniri, la evenimente publice și în mass-media.
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Încă din primele luni ale pandemiei, World Vision a susținut și promovat educația remedială ca intervenție de
urgență pentru sprijinirea copiilor afectați de închiderea școlilor și a familiilor acestora.
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Astfel, implementarea orelor de educație remedială a devenit o realitate prin adoptarea unei Ordonanțe de
Urgență, autoritățile alocând în acest scop un buget de 30 de milioane de euro.
Peste 88% dintre copiii din programele de educație remedială ale World Vision România și-au păstrat sau șiau îmbunătățit rezultatele școlare în anul precedent.

Costul standard per elev
În România, principiul de finanțare a învățământului este că banii urmează elevul. Școlile cu mulți elevi
primesc mai mulți bani, pe baza unui cost standard per elev stabilit de către Guvern. De asemenea, costul
standard salarial, adică plata profesorilor, este standard la nivel național, ca și costul cu cheltuielile materiale,
calculat tot pe cap de elev. Acest model de finanțare dezavantajează însă școlile mai puțin atractive, adică
majoritatea celor din mediul rural.
În 2021, după ani în care World Vision a susținut finanțarea diferențiată a învățământului rural, a fost pentru
prima dată când România a avut un cost standard per elev pentru cheltuieli materiale diferențiat pentru
mediul rural. A fost cea mai mare creștere procentuală dintre toate componentele costului standard, respectiv
de 36%, de la 387 de lei în 2020 la 526 de lei în anul 2021.
Acesta este un mare pas înainte, prin care se recunoaște în cele din urmă faptul că elevii de la sate au nevoi
materiale și educaționale mai mari decât cei de la oraș.

Lobby
Redeschiderea școlilor
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În februarie 2021, redeschiderea școlilor după câteva luni de funcționare în regim online a fost punctul final
al unui efort considerabil de advocacy din partea World Vision. Datele din raportul WVR privind bunăstarea
copilului din mediul rural, respectiv din raportul special privind bunăstarea copilului în timpul pandemiei au
arătat clar că era vital ca școlile să fie redeschise pentru a reduce pierderile de învățare, care erau masive în
rândul copiilor celor mai vulnerabili. În medie, copiii au pierdut în pandemie 24 de săptămâni de școală, o
treime dintr-un an școlar. Pentru a vedea situația din teren, World Vision a realizat și un sondaj, care a arătat
că 70% dintre copii și 80% din profesori își doreau să revină la școală.

56

Advocacy

Strategii
Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția europeană
pentru copii sunt inițiative ale Uniunii Europene adoptate în urma unor ample consultări, cu peste
10.000 de copii din țările Uniunii.
Peste 1.450 de copii din România, printre care și o parte din copiii participanți la proiectele WVR, au fost
de asemenea consultați cu privire la cele două inițiative. Strategia privind drepturile copilului este în curs
de adaptare și implementare în România, copiii din proiectele și programele WVR participând în prezent la
consultări cu autoritățile.

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor
copilului 2021-2027 a fost dezvoltată în cooperare de către ANDPDCA, alte instituții publice și
organizații. WVR a participat pentru elaborarea acestei strategii ca membru al grupurilor de lucru organizate
de ANDPDCA, iar trei membri ai Consiliului Consultativ al Copiilor World Vision România au luat parte la
elaborarea capitolului despre participarea copiilor din strategie.

Echipa World Vision a condus unul dintre grupurile de lucru organizate la nivelul Ministerului Educației pe
tema competențelor digitale ale elevilor. WVR și ministerul au organizat în comun o dezbatere publică privind
acest subiect. Strategia Națională pentru Educație Digitală a fost publicată la
începutul anului 2021.

Petiții
6% din PIB pentru educație
Problema numărul unu a școlii românești este subfinanțarea. De peste un deceniu, autoritățile amână
alocarea celor 6% din PIB prevăzute de lege pentru sistemul de învățământ.

Ca răspuns, World Vision România, alături de alte șapte organizații ale societății civile, a adresat o petiție
prim-ministrului României și ministrului de Finanțe, prin care a solicitat alocarea unui buget de 4,7% din PIB
pentru educație. Restul de până la 6% ar urma să fie asigurat din programele operaționale și din PNRR.
Petiția a adunat, până la această dată, peste 4.500 de semnături.
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În proiectul de buget pentru anul 2022, Guvernul României a prevăzut 2,28% din PIB pentru educație, cea
mai redusă alocare din ultimii patru ani.
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Advocacy

Analize, studii și rapoarte
Raportul „Costul educației: investiție, randament, impact”, realizat de Deloitte România și World Vision
România, care a arătat în premieră cât de rentabilă este pentru stat și oameni investiția în educație.
Sondaj despre redeschiderea școlilor. Peste 80% dintre profesori şi 70% dintre copii consideră că şcolile ar
trebui redeschise, ori închise doar în zonele cu risc crescut de infectare
Studiu despre participarea copiilor din mediul rural la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, pe baza
unui sondaj realizat de World Vision.
Sondaj privind nevoile școlilor în contextul reluării învățării față în față.

Evenimente
Lansarea raportului „Costul educației: investiție, randament, impact”, în cadrul unui eveniment live online. A
fost unul dintre cele mai de succes evenimente organizate în 2021 de către World Vision.
Conferință online, difuzată pe paginile de Facebook şi YouTube World Vision România, despre modul în care
copiii participă la luarea deciziilor în România, pe baza studiului realizat de WVR. Inițiativa a făcut parte din
proiectul „Young Leaders Speak out for European Values”, finanțat de Parlamentul European.
Ziua Educației: lecțiile pandemiei, conferință live desfășurată pe Facebook. 80.000 de participanți au urmărit
evenimentul.
Lansarea raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural în pandemie și dincolo de ea”, online pe pagina de
Facebook a World Vision. Evenimentul a fost urmărit de 13.500 de utilizatori.
Dezbaterea online „Educaţia digitală în România: Competenţe digitale pentru elevi şi studenţi, în parteneriat
cu MEN, ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Naționale pentru Educație Digitală. Evenimentul a
fost urmărit de 30.900 de persoane.

Scrisoare deschisă a copiilor din Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România adresată autorităților
cu responsabilități în domeniul educației și protecției copilului, descriind experiențele personale ale
semnatarilor din timpul pandemiei.
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Dezbaterea live „Educația digitală asimptomatică”, organizată de Edupedu.ro și World Vision Romania. A fost
urmărită de către 25.000 de persoane.
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Total cheltuieli
$ 8.582.351
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$ 371164.18 Cheltuieli de PR și Comunicare

Cheltuieli administraţie
$ 763675.00

$ 29.257 Programe de angajament creștin
$ 215.116 Programe de dezvoltare economica și agricolă

Programe educaţionale
$ 5.474.043

Protecţia copilului
$ 1.729.096

Fonduri colectate local
din fundraising
$ 2.475.820

Fonduri internaţionale
$ 2.287.033

Raportul financiar

Donaţii colectate local
$ 269.857

Fonduri colectate local din
proiecte tip grant
$ 4.220.241

Alte venituri financiare și
operaţionale
$ 6.782

Total venituri
$ 9.259.733

Raportul financiar
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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.

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

Eleanor Monbiot
Eleanor Monbiot este
liderul regional în
cadrul fundației World
Vision în Orientului
Mijlociu și Europa de
Est, acoperind Afganistan,
Albania, Armenia, Bosnia
Herțegovina, Georgia, Irak,
Ierusalim, Cisiordania și Gaza,
Iordania, Kosovo, Liban,
România, Siria, Turcia și Yemen,
cu peste 2.200 de angajați.

Anterior, Eleanor a fost directorul global al Field Operations
în 73 de țări aflate în zona de intervenție a World Vision,
acoperind programarea și operațiunile 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 țări. Eleanor a fost implicată într-o serie de acțiuni
globale, inclusiv în calitate de președinte al ALNAP (20062009), reprezentând WV în cadrul proiectului de consolidare
a capacității de urgență, care a dus la o serie de lucrări
recunoscute la nivel global care au modelat răspunsurile
umanitare. Eleanor a devenit ofițer al Imperiului Britanic
(OBE), decorat de Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a în
2005 pentru serviciile umanitare. Eleanor deține un masterat
în dezvoltare rurală, din cadrul Imperial College London,
și are certificate de la MIT și UC Berkeley în excelență
operațională și inovații de top.
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Rudolf Fedorovici –
Preşedinte Board
Country Regional
Representative, Odgers
Berndtson
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Mihaela – Loredana
Nabăr
Director Executiv
World Vision România

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 fiind Director al Departamentului de Achiziții 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 Facultății de Psihologie din cadrul
Universității Pontificale Saleziene din Roma,
Daniela este în prezent psihoterapeut de familie
cu practică privată. Mamă a trei copii, pasionată
de psihoterapia copiilor și adolescenților,
precum și de terapia de cuplu, Daniela își
dorește să contribuie la dinamicile relaționale asociate stării de bine,
convinsă fiind că sănătatea emoțională a copiilor depinde de capacitatea
adulților de a construi relații de încredere și siguranță cu ei. Experiența de
consilier școlar, precum și faptul că este soție de preot greco-catolic dintr-o
micuță comunitate rurală din Banat, au motivat-o să caute căi și resurse
pentru a sprijini procesul de transformare a oamenilor și comunităților.

Daniela Trubiansky
-Membru Board
Psihoterapeut de
familie de practică
privată

Printre interesele sale se numără istoria, fotbalul și arta.

Otniel Bunaciu este decanul Facultății de
Teologie Baptistă din cadrul Universității
București, profesor universitar în cadrul
Universității din București, Institutul
Teologic Baptist din București, dar și
în cadrul altor instituții de învățământ
superior din străinătate. Otniel Bunaciu slujește ca pastor al Bisericii
Creștine Baptiste Providența din București, fiind și vicepreședintele în
exercițiu al Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste
din România. Din 2019 a fost ales ca Vicepreședinte al Alianței Mondiale
Baptiste, forul global de reprezentare al baptiștilor. Otniel este membru al
Consiliului Director din August 2016.

Otniel Bunaciu Membru Board
Decan, Facultatea de
Teologie Baptistă –
Universitatea București
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Alexandru Cocan Membru Board
CFO Romania Pharma

Alexandru Cocan ocupă poziția de Chief Financial Officer, din 2019,
în cadrul Novartis România. Înainte să se alăture Novartis, în ultimii 10
ani, acesta a ocupat diferite funcții în Abbott / Abbvie, inclusiv aceea de
director financiar 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 unitățile 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.

61

Adelina Mihai Membru Board
Jurnalist Ziarul
Financiar
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 Facultății de Jurnalism și
Știintele Comunicării din cadrul Universității din
București.
În 2011, a primit premiul „Florin Petria” oferit
de revista Piața 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 competiției
organizate de Freedom House”.

directorii și consiliile de conducere ale clienților săi
în planificarea și comunicarea rezultatelor muncii
efectuate de echipele pe care le-a condus. Gabriel a
gestionat funcția de audit intern al Telekom România
și a coordonat auditurile IT și tehnologie pentru grupul
Deutsche Telekom. A asistat Ministerul Comunicațiilor
din România pentru a implementa broadband în zonele
fără conexiuni fixe, a auditat Agenția de Plăți 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.

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

Magor Imre Csibi conduce departamentul de
Leadership la Trend Consult, cu misiunea de a schimba
cultura în cât mai multe organizații 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 organizație de conservare a naturii din lume,
WWF. A fost și europarlamentar, ales pe listele PNL
vicepreședintele Comisiei de Mediu, Sănătate Publică
și Siguranță Alimentară din Palamentul European și
a predat la Universitatea Babeș-Bolyai. În 2009 a
fondat publicația Think Outside the Box, pe care a și
coordonat-o în primii doi ani.
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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
rețelei interne a administrației publice din țările UE
și coordonează problemele de securitate. A lucrat
mai mult de 17 ani cu E&Y în România și PwC
în Irlanda, coordonând auditurile de guvernanță
și IT pentru clienții mari din industria Telecom,
financiară și petrolieră, oferind consiliere clienților
cu privire la implementarea la o scară mare IT
și restructurarea companiei. A interacționat cu

Board World Vision România

Gabriel Apostu Membru Board
Coordonator IT și
probleme de securitate
la Comisia Europeană
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Vlad Tigoiu Membru Board
Chief Strategy
Officer al
Grupului FildasCatena

din 2003 și în management la Universitatea Paris
XII din 2002. Este membru ACCA din 2007 și
INSEAD Alumni din 2011.

Rodica Mocan Membru Board
Profesor
universitar la
Departamentul
Cinematografie
și Media al
Universității
Babeș-Bolyai
Rodica Mocan este profesor universitar la
Departamentul Cinematografie și Media al
Universității Babeș-Bolyai, fiind 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 experiență de peste 20 de ani de voluntariat în
diferite organizații non-guvernamentale, la nivel
național și internațional. Este căsătorită cu sculptorul
Liviu Mocan. Au trei copii și patru nepoți.

Horațiu
Vasilescu Membru Board
Managing
Director al
Manpower
Group România
Horațiu Vasilescu s-a alăturat Boardului în
2019. Horațiu este absolvent al Facultății de
Finanțe- Bănci din Pitești, în 2008 și al Facultății
de Drept, din 2011. De asemenea, acesta
deține și un master în Business Administration.
Cu o experiență de cinci ani în cadrul firmei
de recrutare şi închiriere de forţă de muncă
temporară Adecco, din august 2015, Horațiu a
fost Chief Executive Officer 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 susținător al
tradițiilor și valorilor românești, participând în
cadrul multor proiecte legate de acest subiect.
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Din 2017 Vlad este Chief Strategy Officer al
Grupului Fildas-Catena care deține cea mai
mare rețea de farmacii și al doilea cel mai mare
distribuitor en gros de medicamente din România.
Anterior, Vlad a acumulat o experiență de opt
ani ca CFO și șase ani în consultanță financiară
și audit în Big4. Este licențiat în bănci și piețe de
capital la Academia Română de Studii Economice
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Ambasadori

Râzvan
Exarhu

@oanacuzino

@razvanexarhu

Anca
Sînă-Serea

Roxana
Hulpe
@roxanahulpe

@anca_sina_serea

George
Buhnici

Dani
Oțil

@gbuhnici

@daniotil

Dragoș
Pătraru

Alina
Ceușan
@alinaceusan

@dragos_patraru

Laura
Cosoi

Mirela
Retegan

@lauracosoi

@mirela.retegan

Sore
@soreonline

Mihaela Sava
(Prajiturela)
@prajiturela
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Ambasadori

Oana
Cuzino
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Ambasadori

Calin
Goia

Andi
Vasluianu

@voltaj.ro

@andi_vasluianu

Alex
Găvan

Anca
Ciota
@ancaciota

@alexgavan

Connect R

Andreea
Madlene

@connectr

@andreeamadlen

Aura
Cercel

Alina Eremia
@alinaeremia

@aura_cercel

@andrea.perju
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Andreea
Perju
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Susținători

Susținători

Platinum
Partners

Gold
Partners
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Susținători

Silver
Partners

Bronze
Partners
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Euromod Steel &
CSV Euro Meda
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2A Farm, Acuarela Bistro, Administratia Prezidentiala, Aedificium, Aerzen, Ag
Comexim, Ageximco, Agropan, Impex SRL, Altanet, Aluti Agro, Amcham, AMN
Design, Animaletto Pizza Bar, APT Group, Arena Auto, Artisan Ingredients,
Ascendis, Ascet Com, Asociatia Educatie Pentru Educatie, Asociatia Global
Intelligence, Asociatia Help Autism, Asociatia Impreuna pentru o Viata Mai Buna,
Asociatia Kineto Bebe, Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania, ATORG,
Autonom, Avant Com, Balls Bucharest, BB COM, Biz Solutions, Bogart Mob, Bolt
Food, Boogie, Braistore, Brial Nav Construct, Broadbridge, Burger Van, Business
Service Construct, ButanGas Romania, Cargill, Cargo Partner, Carrefour, Cesivo,
CEZ, Cipcos Mar Complex, Cognizant Softvision, Contina, Cooper Industries,
Corebuild, Coremi S.A., Curtea Scoalei, Darwin, DB Schenker GBS, Decarom
Service, Decathlon, Dem-Dyo Lux, Digital Velocity, Dipet Servcom, Douglas, Dr
Reddy’s, Dream Fish, Dristor Kebap, DX Zone Solutions, Edenred, Electromec
SA, Electromtrade, Endava Romania, ES Consulting, Eturia, Fabio Pizza, Farmacia
Ardealul, Flexpresso, Fortech, G.T.M. Trucks&Cars, Gamma Audit Contab, Gattini
Pasta, Gaz Trans, GiGroup, Global Link SA, Gradina Olari, Granbis, Hard Soft

Susținători

Alți susținători inimoși ai copiilor
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IT Service, Hasit, HELLA, Herlitz, Huawei, IHM Total Consult, Imperbit, Impex
Apollo, Impuls Leasing, Impuls Leasing, INEJ COM, Iquest, Island Forest, IT Smart
Systems, J’ai Bistrot, Jibe, Ketos Production, King Rolls, Lecom Birotica, Logikids
Network, Logitrade, Maia Pizza, Manor Design, Mantzaris Europlast, Maurin
Company, Meli Melo, Microsoft, Momfit Clinic, Montana MG Transport, MRZ
Grup Est, Natuu, Netrom, Network One Distribution, Nexttech, Nikos Greek
Taverna, Noriel, Novo Sell, Novum, Business Invest, Noyoco Made in Europe,
OLX, Omfal, Operative, Orange Romania, Organizatia Nationala Cercetasii
Romaniei, Orto Smile for You, Oscar Downstream, Ozone Solutions, Paflora,
Papila, Perfobanat, Petragri SRL, Poli Plast Impex, Polonik, Polyester Textile
Company, Pro Detailing, Prodex General, Progopo Impex, Promo Division/Agrafa,
Quest Global Engineering, RCI Leasing, Realworld Systems, Recon Pipelast,
Redcousins, Restart Energy One, Richter Farma, Robital, Roche, Roche Bobois,
Rodesco Agriculture, Romsad 2001 Prodcom, Romwaste Solutions, Ropeco,
Samsara, Sanex, Sano Furajare Moderna, Sara Green, Scat Sistem, Schaeffler,
Scoala de Valor, Secom, Senic Com, Servicii Electromecanice SRL, Sifee Action,
Sig Combibloc, Signatura, Simbio, Sixt, Smart Service Solutions, Smartree,
Societatea Dezvoltare Comercial Sudului, Sphyce, Stimir Com, Suprem Office,
Switch Eat, Systematic, Tacos Factory, Taxback, TCT Technologies, Techcelerator,
The Institute, The Plate, The Soup Carousel, Trans Polosam, Trans Polosam,
Trans Rapid, Transart, Tremend Software, UMT 360, Unicredit Leasing, Unipack,
Vantage, Vertiv, Vica Holding, Victoria Center International, VLG RO, Welde
Romania, Win Impex, Wizrom Software, Woom Bikes, Zerodent
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Donează 4 euro lunar prin SMS
pentru programele educaționale
ale fundației. Cu doar 4 euro, poți
contribui la renovarea sălilor de
clasă și digitalizarea educației.

Susține cu 2 euro programul
Pâine și Mâine, prin care oferim
copiilor vulnerabili un prânz cald
și ajutor la teme în fiecare zi,
acesta fiind singurul mod prin
care ei pot continua să meargă la
școală.

Trimite SMS la 8845
cu textul LICEU

Direcționează 3.5%
din impozitul pe
venit

Susține 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.

Direcționează 20%
din impozitul pe
profit/venit
Compania ta poate direcționa 20%
din impozitul pe profit/venit către
World Vision România, susținând
astfel accesul la educație de
calitate pentru copiii din mediul
rural.

Susținători

Trimite SMS la 8844
cu textul PAINE

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

Cumpără un cadou
Copiii din mediul rural au nevoie
de noi pentru a crește și pentru
a-și putea îndeplini visele. Poți
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

Trimite SMS la 8845
cu textul PACE

Prin voluntariat, poți contribui la
bunăstarea copiilor din mediul
rural. Poți face asta individual sau
alături de colegii de birou, fiind
alături de copiii din programele
noastre în procesul lor de
dezvoltare.

Susține cu 2 euro oamenii care
și-au părăsit casele la începutul
anului 2022. Suntem alături de
cei care s-au refugiat în România
sau care au rămas în Ucraina prin
produse de maximă necesitate, dar
și prin programe dezvoltate pentru
integrarea, educarea și protecția lor.
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Cum te poți implica?

Trimite SMS la 8864
cu textul SPERANTA
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