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Am ajuns deja la 12 ani de activitate, ani in 
care Fundatia Vodafone a raspuns nevoilor 
comunitatii prin finantarea a peste XXX 
programe in beneficiul copiilor, batranilor si 
persoanelor cu dizabilitati. 

Peste 30 de ONG-uri ni s-au alaturat 
anul trecut pentru a shimba in bine viata 
multor oameni care au nevoie de ajutor. 
Am sustinut financiar 60 de programe 
in domeniul sanatatii, educatiei si 
asistentei sociale. Am incurajat actiunile 
de voluntariat si peste 300 de angajati 
au participat la multe din programele 
Fundatiei Vodafone, implicandu-se cu 
devotament in sprijinirea celor din jur.

Ne-am concentrat eforturile catre 
domeniul educatiei si sanatatii, oferind 
aparatura medicala performanta spitalelor 
din Bucuresti, Craiova si Timisoara. Ne-am 
implicat in parteneriate pe termen lung 
in domeniul educatiei, pentru a veni in 
sprijinul comunitatilor locale, oferindu-le 
noi oportunitati de dezvoltare. 

Multumim tuturor partenerilor nostri – 
fundatii, asociatii si ONG-uri si angajatilor 
Vodafone care se implica activ de fiecare 
data cand este nevoie de noi. Impreuna am 
reusit sa aducem bucurie in sufletul multor 
oameni copii, tineri sau batrani. 

Fundatia Vodafone va fi in continuare un 
partener de nadejde pentru comunitatea 
din Romania, investind in programele care 
schimba in bine viata oamenilor.

Liliana Solomon
Preşedinte Fundaţia Vodafone România şi 
C.E.O. Vodafone România
 

Fundația Vodafone România   |   2

De zece ani suntem aici pentru comunitate

De-a lungul timpului Fundatia Vodafone 
Romania si-a facut foarte multi prieteni. 
Oameni care au avut nevoie de sprijinul 
nostru, oameni carora le-am schimbat 
destinele, oameni care la randul lor i-au 
ajutat pe cei din jur. Copii, varstnici, familii 
defavorizate, oameni bolnavi au gasit 
in Fundatia Vodafone un sprijin real, un 
adevarat prieten. 

Tot ce am realizat impreuna cu ONG-urile 
partenere pana acum ne incurajeaza sa 
ne implicam si mai mult in viitor acolo 
unde este nevoie de noi. Fiecare proiect 
a insemnat o parte din sufletul nostru 
pentru ca am pus pasiune in tot ceea ce 
am facut.

Am oferit mult sprijin, dar si noi la randul 
nostru am primit ajutor, iar acesta a venit 

din partea colegilor nostri voluntari. Cu 
ajutorul lor am reusit sa construim anul 
trecut peste 40 de case pentru familii 
defavorizate, sa aducem o raza de lumina 
pe chipul copiilor din orfelinate sau 
persoanelor in varsta care necesita ingrijire 
la domiciliu. 

Multumim tuturor pentru increderea pe 
care au acordat-o fiecarui proiect pe care 
l-am sustinut si voluntarilor care impart 
zambete pe chipul celor care au nevoie de 
noi!

Elena Şerban
Director Fundaţia Vodafone România 
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Fundatia “x”
Proiectul “x”
Programe pentru

Proiectul Speranta pentru maine reprezinta un centru 
de tip familial pentru copii abandonati. Numarul de 
beneficiari ai proiectului este de 21 de copii, cu vërste 
cupri nse öntre 2  si 16 ani. Proiectul se adreseaza 
copiilor abandonati in centre de plasament de catre 
parintii naturali sau copii aflati in risc major de abandon 
familial.
Centrul este compus din trei casute de tip familial 
pentru parintii sociali si copiii af lati in grija lor si o cladire 
administrativa pentru gazduirea de activitati comune.
 
Fiecare casa gazduieste o familie sociala (mama, tata, 
cel mult doi copii naturali) impreuna cu copiii ocrotiti. 
Aici, copiii beneficiaza de o viata normala, in sanul unei 
familii care le ofera toate conditiile pentru o dezvoltare 
fizica si emotionala armonioasa. 
 
Activitatile care au avut loc in cadrul programului in anul 
2007 au fost conforme obiectivelor proiectului. Aceste 
activitati au cuprins consiliere si asistenta sociala, 
mediere sociala, consiliere psihologica, recuperare si 
reabilitare socio-afectiva si psiho-comportamentala, 
educatie, recuperare si reabilitare emotionala, activitati 
de sprijinire si orientare a tinerilor pentru integrarea, 
readaptarea si reeducarea profesionala, ingrijire social 
medicala, suport material, precum si asistenta si servicii 
in domeniul igienei personale si a locuintei
  
Printre proiectele de viitor ale centrului Speranta 
se numara deschiderea unui centru de zi in cadrul 
Centrului de tip familial care sa ofere asistenta sociala, 
educationala si psihologica acelor copii din comunitate 
care provin din familii foarte sarace, aflate in risc major 
de excludere sociala, dezvoltarea centrului comunitar 
si amenajarea unui spatiu de joaca in incinta curtii 
Centrului de tip comunitar
 
Proiectul Centrului de tip familial Speranta pentru Maine 
a primit sprijinul multor voluntari din Romania si din 
strainantate. Acestia au fost in mare parte persoane 
tinere, studenti sau proaspat absolventi. Indiferent 
de modalitatea prin care acesti voluntari au ajuns 
sa contacteze asociatia (in urma citirii anunturilor 
de cautare de voluntari, gasirii pe internet a site-ului 
Asociatiei, recomandarii de catre terte persoane 
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Cine suntem?

Vodafone România are o lungă tradiţie în susţinerea 
activităţilor de responsabilitate corporativă, implicându-se în 
viaţa comunităţii prin programe care sunt în strânsă legătură 
cu misiunea sa de a îmbunătăţi viaţa oamenilor, de a-i ajuta 
să comunice mai uşor şi să fie în legătură permanentă cu 
lumea. 
Fundaţia Vodafone România este o organizaţie non-
guvernamentală românească cu statut caritabil, distinctă de 
operaţiunile comerciale ale companiei. Activitatea Fundaţiei 
Vodafone România este finanţată de către Vodafone 
România S.A., printr-un buget anual, la care se adaugă 
donaţii anuale din partea Fundaţiei Grupului Vodafone. 
Angajaţii Vodafone România pot să contribuie la activitatea 
Fundaţiei, Vodafone fiind prima companie din România care, 
în decembrie 1998, a constituit un Fond Deschis în cadrul 
căruia angajaţii companiei donează voluntar, în fiecare 
lună, un procent din salariul lor pentru activităţi de caritate 
desfăşurate de Fundaţie. 
Fundaţia Vodafone România este parte a Fundaţiei Grupului 
Vodafone, ce cuprinde în prezent 24 de filiale în întreaga 
lume. Fundaţia Grupului Vodafone a fost lansată în iunie 
2002 pentru a unifica eforturile filialelor Vodafone de 
pretutindeni sub umbrela unei singure organizaţii caritabile, 
de sine stătătoare, menite să continue activitatea în plan 
social, sprijinind astfel angajamentul companiei de a fi un 
membru responsabil al societăţii.

Ce facem?

Suntem o organizaţie care oferă ajutor. Oferim ajutor celor 
bolnavi, celor cu nevoi speciale şi celor dezavantajaţi, în 
special copiilor şi bătrânilor.
În cei 11 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România 
a finanţat peste 300 de programe în beneficiul copiilor, 
bătrânilor, persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi şi al 
victimelor calamităţilor naturale. De la înfiinţare, în anul 1998 
şi până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit 
peste 7,5 milioane de Euro în proiectele desfăşurate de 

organizaţii non-guvernamentale partenere.
Prin proiectele în care se implică, Fundaţia Vodafone 
România se străduieşte să răspundă cât mai bine nevoilor 
comunităţii şi să îmbunătăţească viaţa oamenilor din 
România. Aceasta reprezintă misiunea asumată şi urmărită 
cu consecvenţă în cei 11 ani de existenţă.  

Fundaţia Vodafone România susţine şi dezvoltă programe 
care:
Previn abandonul familial şi abuzul asupra copilului, prin 
susţinerea de centre maternale, locuinţe protejate şi proiecte 
care vizează prevenirea abandonării copiilor în maternităţi.
Previn abandonul şcolar şi neşcolarizarea prin oferirea de 
burse, susţinerea centrelor de tip “after shool” şi a centrelor 
de zi pentru copii şi tineri din familii nevoiaşe.
Creează şanse egale pentru copii şi tineri cu nevoi speciale, 
autism, Sindrom Down şi urmăresc integrarea lor socială.
Susţin competiţii sportive pentru copiii şi tinerii cu 
dizabilităţi psiho-motorii şi intelectuale.
Îmbunătăţesc condiţiile de viaţă ale vârstnicilor 
nevoiaşi prin servicii de îngrijire la domiciliu, cantină socială 
şi centre de zi.

Companiile Vodafone au participat la acțiuni caritabile 

în numeroase țări. Vodafone Group Foundation s-a 

înființat cu scopul de a unifica puterile individuale ale 

țărilor inițiatoare. Vodafone Group Foundation a fost 

înființată ca o societate caritabilă. Ea acționează ca 

o organizație umbrelă pentru investițiile sociale ce 

ajută oameni defavorizați. Familia globală a Fundațiilor 

Vodafone are un loc aparte în lumea acțiunilor 

caritabile corporative și suntem siguri că o astfel de 

structură va furniza beneficii sociale maxime.

Fundația Vodafone în lume Fundația Vodafone în România

Vizitați www.fundatia-vodafone.ro
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Fundaţia Vodafone România susţine programe 

caritabile pe întreg teritoriul ţării, cu niveluri 

diferite de finanţare. Numărul mare de solicitări 

primite a determinat stabilirea unui set de 

reguli de finanţare, astfel încât acţiunile noastre 

caritabile să fie cât mai concentrate şi eficiente 

cu putinţă, iar ajutorul financiar pe care îl oferim 

să aducă o schimbare reală şi să aibă impact. 

Criteriile în funcţie de care selectăm proiectele 

sociale pot fi consultate pe site-ul Fundaţiei, 

www.fundatia-vodafone.ro.
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Bursa Chance for Life  - Vodafone BucureștiPrograme pentru educaţie

Denumirea organizației:  Fundaţia Chance for Life

Beneficiari: 17 copii  inteligenți proveniți din familii cu probleme materiale și/sau sociale din sectorul 6 
Localizare: București 
Perioada de desfăşurare: aprilie 2009 – prezent

Context desfăşurare program
Copiii cu potenţial intelectual ridicat proveniţi din familii care 
nu le pot susţine dezvoltarea optimă rămân adesea uitaţi 
de furnizorii de servicii sociale. Este motivul pentru care 
mulţi dintre ei îşi pierd pe parcurs energia şi doar o parte din 
potențialul lor este fructificat.

Programul propus de noi este unic prin faptul că stimulează 
pozitiv un potenţial existent, care însă nu ar avea şansa să 
se dezvolte optim dacă nu ar beneficia de o intervenţie 
specializată si diferenţiată. 

Scopul proiectului  
Susținerea educațională și emoțională a 17 copii cu potențial 
ridicat din familii sărace, pentru descoperirea și dezvoltarea 
resurselor personale de care au nevoie pentru construirea 
unui viitor performant.

Activităţi şi realizări 2009 
Activitățile principale derulate în centru sunt cele 
educaționale care au ca scop consolidarea cunoștințelor, 
îmbunătățirea abilităților și a nivelului de înțelegere pentru 
a obține performanțe școlare în cadrul diverselor concursuri 
județene și naționale. Astfel toți copiii au participat la 
olimpiade și concursuri de limba română, engleză, franceză, 
matematică, cultură generală, obținând 7 locuri I, 3 locuri II la 
nivel național, 12 locuri II la nivel județean, 21 locuri III, două 
mențiuni și două calificări la olimpiadele de limba română 
și franceză, un  premiu la concurs de desen, un premiu 
la abilități practice și 3 premii la concursul de proiecte 
organizat de Fundația Special Olympics.

Lunar copiii au fost implicaţi în activităţi de voluntariat în 
beneficiul altor copii aflaţi în dificultate (Centrul de zi Sf. 
Iosif), bătrâni singuri (Centrul de Bătrâni Sf. Elena), precum 

şi în proiecte de tip ecologic – Școala verde în parteneriat 
cu Școala nr. 191. Prin acest tip de activităţi, pe care copiii 
le-au pregătit și realizat în echipă, am reuşit să le dezvoltăm 
nu doar spiritul empatic şi caritabil, ci şi implicarea civică, 
managementul de proiect si lucrul în echipă.

Periodic au fost organizate grupuri suport pentru părinții 
copiilor beneficiari, în cadrul cărora, părinţii au avut ocazia 
să se cunoască între ei şi să împărtăşească din experienţa 
proprie. A fost foarte important ca aceştia să vadă că şi alte 
familii se confruntă cu aceleaşi probleme şi să afle care sunt 
soluţiile pe care alţii le-au identificat. Totodată, ei s-au simțit 
susținuţi, nu doar de echipa fundaţiei şi a proiectului, ci au 
avut ocazia să descopere sprijin chiar din rândul celor aflaţi în 
aceeaşi situaţie ca ei.

Pentru dezvoltarea unei bune sănătăţi, copiii au fost înscrişi 
la cursuri de sport care li se potrivesc şi care îi interesează, 
cei dornici de aventură merg la cursuri de scrimă, unele 
dintre fete urmează cursuri de dans. În perioada vacanțelor 
au fost întotdeauna nelipsite excursiile, drumețiile și taberele 
la munte și la mare, unde au avut ocazia, iarna, să se bucure 
de zăpadă și de drumeții la Brașov și Poiana Brașov iar vara,  
să se bucure de soare, apă și jocuri în nisip la Eforie Sud.

This program aims to help those who are often deprived of special social 
services: children with very high potential that come from financially or 
socially challenged families. Even though these children could be one of 
the top citizens of the country in the future, they need special care to be 
able to reach their full potential. With this program, Vodafone Romania 
Foundation has helped 17 children from this category by providing with 
help their studies and fun educational extracurricular activities.



Sulina is a small town in the Danube Delta known more for its natural 
wild beauty, and less for its bad economical situation, little opportunities 
for development and decreasing population. Here, Vodafone Romania 
Foundation is helping 30 intelligent children to have a change at an 
accomplished life. Because kids don’t like a “second school” in the 
afternoon, the teaching method involves games and creative activities 
that stimulate and educate these high potential children.
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Bursa Vodafone - Sulina

Context desfăşurare program
Sulina, oras situat in Delta Dunarii, despre care foarte multi 
oameni spun ca este un loc minunat, pastreaza aceasta 
imagine datorita naturii si istoriei lui, dar in acest moment 
el este un oras trist, lipsit de oportunitati, cu o populatie in 
continua scadere. Copii inteligenti care viseaza la o viata 
frumoasa sunt si aici, dar din pacate resursele familiilor sau 
uneori chiar lipsa acestora ii fac de multe ori sa abandoneze 
scoala si foarte de timpuriu sa se apuce de munca.  Pentru 30 
dintre acestia, exista din 2007 Centrul de zi “Bursa Vodafone”.

Scopul proiectului  
Sustinerea prin intermediului unui centru de zi, a unui numar 
de 30 de copii cu potential intelectual ridicat proveniti din 
familii aflate in risc de excluziune sociala, in vederea obtinerii 
de performanta scolara si personala.

Activităţi şi realizări 2009 
Avand ca obiectiv central obtinerea perfomantei scolare, 
activitatile centrului de zi “Bursa Vodafone” s-au axat zilnic 
pe aspectul educational. Pentru a  depasi imaginea unei a 
doua scoli in ochii copiilor, echipa proiectului a inteles ca, 
pentru a le fi usor  sa invete, ei trebuie sa se joace. De aceea 
multe dintre activitati, chiar daca au fost folosite pentru a 
completa cunostintele de limba romana sau matematica, 
au fost jocuri (Ex: Jocuri de rol - In pielea personajului, 
Lectura noastra zilnica, Recunoasteti personajul, Identificati 
trasaturile pozitive si negative ale personajului, Cel mai bun 
matematician, Cine stie castiga etc.)

Realizări 
Copii au obtinut rezultate bune la scoala si concursurile • 
la care au participat. Anul trecut am avut 17 locul 1 la 
concursul Olimpicii  Cunoasterii, faza nationala in cele 
doua semestre, atat la Limba Romana cat si la Matematica, 
si multe alte premii 2 si 3.

Copii au beneficiat zilnic de o masa calda in cadrul • 
centrului. 
Pentru ca au vrut sa fie cunoscuti si apreciati pentru • 
munca lor, cei 30 de copii au invitat comunitatea din 
Sulina, in care destul de rar se intampla ceva, la diferite 
evenimente speciale organizate de echipa proiectului 
impreuna cu copii si voluntari (120 ani de la trecerea 
in nemurire a poetului M. Eminescu, Unirea Moldovei 
cu Tara Romaneasca, “Draga mea mama”, “Iata, vine 
Iepurasul” 1 Mai – serbare campeneasca, Spectacolul 
Colindelor - in centrul orasului etc.)
Vacantele copiilor din acest an au fost pline de activitati • 
si jocuri, aventuri si povesti pe care cu siguranta ca 
nu le vor uita prea curand (teatru de papusi, concurs 
de desene, jocuri pe malul marii, cautari de comori, 
povestea mea, teatru social, tabara de vara Arbanasi, 
judetul Buzau.

Programul educational “Steluta”

Denumirea organizației:  Fundația Chance for Life 

Beneficiari: 30 de copii cu potential intelectual ridicat proveniti din familii cu probleme sociale (familii monoparentale, 
parinti plecati in strainatate la munca, familii cu venituri foarte mici, parinti cu probleme de sanatate grave) cu varste 
cuprinse intre 8 - 11 ani.  
Localizare: Orasul Sulina, Judetul Tulcea    
Perioada de desfăşurare: 2007 - prezent

Partener:  Asociaţia Sfântul Stelian

Beneficiari: 80 de copii din familii foarte sarace, aflati in risc de abandon scolar sau care au abandonat deja scoala si sunt 
reintegrati in sistemul de invatamant cu frecventa redusa
Adresa Centrului de zi: Strada Nasaud, nr. 2, sector 5
Perioada de desfăşurare: 2004 – prezent

Context desfăşurare program 
Necesitatea programului este data de rata crescuta a 
abandonului scolar in randul copiilor supusi riscului de 
excluziune pe criterii socio-economice. Romania se afla 
printre primele tari din Europa in ce priveste abandonul 
scolar (rata de 19%), iar in contextul general, sectorul 5 al 
Bucurestului este o zona profund defavorizata. 

Scopul proiectului
Proiectul este destinat prevenirii parasirii timpurii a scolii si 
reintegrarii scolare pentru un numar de 80 de copii aflati in 
dificultate (copii foarte saraci, din familii numeroase, copii “ai 
strazii”). 

Activităţi şi realizări 2009 
In anul 2009, 80 de copii intre 5 si 15 ani, copii din familii 
foarte sarace, au beneficiat de suport in cadrul Centrului 
Educational Steluta. Impartiti pe grupe, ei vin in fiecare 
zi, inainte sau dupa scoala la Centru unde sunt ajutati de 
educatori si voluntari sa-si pregateasca lectiile, sa invete, 
sa inteleaga si sa recupereze lipsurile acumulate in scoala. 
Grupele cuprind intre 25 - 30 de copii, unii dintre ei inscrisi la 

scoli de zi, altii la scoli cu frecventa redusa. In fiecare marti 
si vineri, 15 copii prescolari sunt pregatiti pentru inscrierea 
la scoala, deprind normele elementare de comportament 
in societate, isi imbogatesc cunostintele, se joaca. In felul 
acesta, educatorii incearca sa suplineasca lipsa educatiei 
in familie si sa preintampine un viitor abandon scolar. La 
pranz, cantina Centrului ofera tuturor copiilor o masa calda, 
variata si bogata, care pentru unii este singura masa din ziua 
respectiva. 
In afara educatiei scolare, programul ofera o multitudine de 
activitati educationale non-formale, destinate valorificarii 
potentialului copiilor. Astfel, in anul 2009, au avut loc 
evenimente artistice in care au fost implicati copiii.
In fiecare sambata, are loc programul de pictura, cu 20 de 
beneficiari, copii care isi pot exprima talentul creand icoane 
pe sticla, picturi pe panza, obiecte decorative. Tot sambata, 
copiii danseaza si canta, invata despre arta teatrului si-si 
dezvaluie, prin jocul pe scena, sentimentele. 

Romanian society faces a concerning statistics being one of the EU countries with very high school 
abandonment. This project focuses on reducing the number of children who give up school or helping those 
who abandoned school come back into the educational system.  
In 2009, at the “Steluta” Educational Center, 80 children that come from very poor families or no families at all 
have been helped with their school assignments, also involving them in social and educational extracurricular 
activities.
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Centrul de zi pentru scolari “Edelweiss”

Context desfăşurare program 
In Sibiu, in cartierul Tiglari, cartier marginas al orasului, 
lipsesc cu desavarsire posibilitatile economice si cele de 
petrecere a timpului liber, initiativele culturale precum 
si facilitatile educationale. Pentru copiii care locuiesc in 
cartierul Tiglari, si nu numai, programele Fundatiei Edelweiss 
sunt sanse unice de detasare fata de mediul cartierului.

Scopul proiectului  
Centrele de zi ale Fundatiei Edelweiss vin, prin programele 
derulate de la an la an, in intampinarea a tot mai multor 
nevoi ale comunitatii, sustinand si incurajand comunitatea 
sa depaseasca situatiile de criza si sa gaseasca resursele si 
solutiile problemelor cu care se confrunta. Centrele ofera 
posibilitati de socializare si implicare pentru copiii cu varsta 
prescolara si scolara, precum si pentru familiile acestora. 
Astfel, familia, biserica si intreaga comunitate participa 
impreuna la diverse activitati..

Activităţi şi realizări 2009 
Copiii din centrele de zi pentru prescolari si scolari isi 
pregatesc temele si sunt ajutati in situatiile in care întâmpină 
probleme scolare, şi se pregătesc pentru examinari sub 
suprave gherea angajatilor fundatiei. De asemenea toti copii 
scolari si prescolari inscrisi in program primesc zilnic o masă 
caldă. 
Centrele de zi „Edelweiss” organizează numeroa se 
evenimente în comunitate şi excursii.  
Tot aici copiii şi părinţii primesc asistenţă medicală 
preventivă şi educaţie pentru sănătate şi igienă iar părinţii 
beneficiază de educaţie parentală din par tea personalului 
specializat. Periodic, centrele organizează grupuri de sprijin 
pentru familiile cu probleme şi oferă consiliere psihologică 
individuală.

Partener:  Fundaţia Edelweiss 

Beneficiari: 20 copii cu varsta intre 2 ani si 7 ani
Localizare: Sibiu, Cartierul Tiglari
Perioada de desfăşurare: 2002 – prezent

Centrul de Zi “Căsuţa Minunată”

Partener:  Societatea pentru Copii şi Părinţi – SCOP Timişoara

Beneficiari: • 28 de copii din familii vulnerabile din localitatea Jimbolia •  28 de familii vulnerabile din localitatea 
Jimbolia • părinţii din comunitate ce au copii de vârstă mică • 29 de specialişti din comunitate, ce lucrează în domeniul 
educaţiei timpurii
Localizare: Jimbolia, jud. Timiş
Perioada de desfăşurare: 2006 – prezent

Context desfăşurare program 
La fel ca în multe zone din ţară afectate de dispariţia creşelor 
şi  din sistemul de servicii de îngrijire şi educaţie destinate 
copilului de vârstă mică, în oraşul Jimbolia nu există un astfel 
de serviciu. În acest fel, în momentul în care copilul ajunge la 
vârsta de 2 ani, iar concediul de îngrijire a copilului ia sfârşit, 
nu există o ofertă din partea comunităţii pentru a susţine 
familia în îngrijirea copilului astfel încât părinţii să îşi poată 
păstra locul de muncă. Astfel, adeseori părinţii pot intra 
într-o perioadă de criză, care afectează şi relaţia acestora cu 
propriul copil. 

Scopul proiectului
Prin serviciile sale Centrul de Zi „Căsuţa Minunată” urmăreşte 
dezvoltarea, menţinerea sau refacerea capacităţilor copilului 
şi ale părinţilor săi în scopul unei dezvoltări armonioase 
precum şi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea 
determina separarea copilului de familia sa. Obiectivul 
general al proiectului este prevenirea abandonului şi 
neglijării copilului prin oferirea unor servicii de îngrijire şi 
educaţie adresate copilului de vârstă mică din familii aflate în 
dificultate din oraşul Jimbolia.

Activităţi şi realizări 2009 
În anul 2009, 28 de familii şi 28 de copii 
din aceste familii au beneficiat de serviciile 
Centrului de Zi „Căsuţa Minunată”. 
Activităţile derulate în cadrul Centrului au 
fost activităţile zilnice cu copiii (stimularea 
senzorială, motrică şi cognitivă, dobândirea 
deprinderilor de autoigienă, dobândirea 

deprinderilor de servire a mesei, percepţia propriului corp), 
activităţi desfăşurate cu părinţii (consiliere psiho-socială şi 
grupuri de suport) şi activităţi adresate comunităţii.
Biblioteca şi cabinetului psihologic al Centrului de Zi au 
fost dotate cu materiale educaţionale privind dezvoltarea 
şi caracteristicile psihologice ale copiilor adresate părinţilor 
şi specialiştilor. De asemenea, au fost achiziţionate teste 
psihologice de specialitate pentru a fi utilizate în evaluarea 
familiilor.

In Sibiu Tiglari area, not only economic opportuni ties but also 
recreational, cultural and educational facilities are wholly lacking.  
Edeleweis center, with the financially support of Vodafone 
Romania Foundation,  offers opportunities for socializing and social 
involvement for children, bringing together parents and children 
from the community and getting them involved in its activities.



Știu că pot

Grupul ţintă vizat de acest proiect este reprezentat de 
elevii de clasa a IX-a din 4 licee din Bucuresti (1 clasa 
in fiecare liceu), in total aproximativ 100 de elevi. Alti 
beneficiari ai proiectului au fost: consilierii scolari din 
cele 4 licee, alti elevi (colegi, prieteni) care au primit 
informatiile diseminate in proiect sub forma de peer 
education (educatie intre egali).

Context desfăşurare program  
Romania inregistreaza cifre ale consumului de droguri 
mult scazute fata de restul Uniunii Europene. Profilul 
psihologic al tinerilor romani de 15-16 ani nu difera 
cu mult fata de mediile inregistrate la nivelul restului 
tarilor U. E. Interventiile de prevenire realizate in acest 
moment au mari sanse de a pastra in afara fenomenului 
consumului de droguri un numar mare de tineri.
Proiectul vizează transferul a 4 tipuri de abilitati, care vor 
avea rolul de a creste capacitatea elevilor participanti de 
a lua decizii informate privind neinitierea consumului de 
droguri. Transferul de abilitati reprezinta una din putinele 
interventii a carei eficienta a fost dovedita prin studii.
Proiectul s-a desfasurat in 7 clase de a IX-a din patru 
licee din Bucuresti cu un numar total de 146 de elevi 
participanti, respectiv: Liceul Teoretic Emil Racovita 30, 
Liceul International de Informatica Bucuresti 60, Liceul 
Teoretic Mihail Sadoveanu 27, Liceul Teoretic George 
Cosbuc 29.

In liceele din sistemul de stat proiectul a fost foarte bine 
primit de elevi, acestia apreciind temele legate de alcool, 
tutun, abilitati sociale si de comunicare si mai putin 
tema legata de cannabis, unde au considerat ca ar fi avut 
nevoie de mai multe informatii in prealabil pentru a putea 
participa activ (datorita faptului ca nu cunosteau nimic 
despre cannabis, o mare parte din ora discutia s-a centrat 
pe informare). 

Metodele de lucru -  brainstorming-ul, lucrul in grupuri 
mici, dezbaterea, jocul de rol - au fost de asemenea 
apreciate, elevii participand activ la fiecare exercitiu 
propus.

Prin toate activităţile sale de până acum, ALIAT a acumulat o experienţă 
unică în România ca furnizor de servicii către grupuri mari de populaţie 
(ex:. proiectul „IN-dependent” – primul proiect de prevenire a 
consumului de droguri la tineri bazat pe principiile deciziei informate si 
educatiei prin egali).

respectarii acestora; dezvoltarea increderii in sine; 
integrarea si relationarea in cadrul grupului; imbunatatirea 
relatiei cu parintii, profesorii, educatorii; dezvoltarea 
simtului dreptatii si egalitatii; exersarea empatiei, 
tolerantei.

Activităţi şi realizări 2009 
In anul 2009, SOS Masina cu Jucarii, proiect de tip Playbus 
al SOS Satele Copiilor Romania, partenera a Fundatiei 
Vodafone, a adus bucuria jocului in vietile a 7130 de copii 
si 2695 de adulti care au participat la activitatile de joaca. 
Anul 2009 a inceput pentru SOS Masina cu Jucarii 
cu organizarea si desfasurarea celei de-a treia editii 
a  proiectului educational “Atentie, se circula!” pentru 
un numar de 447 de copii si 26 de cadre didactice din 
3 scoli din Bucuresti. De asemenea au fost desfasurate 
evenimente precum “Sarbatoarea Pastelui”, “Ziua 
Familiei” si “Inceperea scolii” pentru beneficiarii 
Proiectului de Intarire a Familiei, “Picnic la Mogosoaia” 
in colaborare cu Asociatia CARE, organizat pentru copiii 
din 4 centre de plasament din  Bucuresti, evenimente 
cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, aniversarea 
proiectului SOS Masina cu Jucarii si activitati festive cu 
ocazia Craciunului. SOS Masina cu Jucarii a participat in 
anul 2009 la 2 evenimente dedicate ONG-urilor : Targul 
Voluntariatului si ONG Fest, unde a prezentat organizatia 
si activitatile proiectului si de asemenea in cadrul carora 
un numar semnificativ de voluntari s-au inscris pentru a 
ajuta la actiunile desfasurate de noi. 

Partener:  ALIAT (Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor)

Proiect-pilot de prevenire a consumului de droguri in scoli prin transfer direct de abilitati
Localizare:patru licee din Bucuresti
Perioada de desfăşurare: 2009

SOS Mașina cu Jucării

Partener:  SOS Satele Copiilor Romania

Beneficiari:  Majoritatea beneficiarilor SOS Masina cu Jucarii este formata din copii cu varste cuprinse intre 4 -14 ani, din 
Bucuresti , dar si din alte regiuni geografice –judetele Alba, Lugoj si Sibiu.
Localizare: Centrele de zi si rezidentiale: Centrul de zi JO-YO, Centrul rezidential si de zi Sf. Macrina al Fundatiei A.R.M.S, 
Centrul rezidential si de primire in regim de urgenta Pinochio, Centrul de zi “Eu si prietenii mei” si Centrul de zi “Iustinian”. 
Parcurile unde s-au desfasurat activitati de joc pe timpul verii: parcul Titan, parcul Plumbuita, parcul Drumul Taberei.
Perioada de desfasurare: 2006 – prezent
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Playing represents an important part of the children’s social education. This is why Vodafone Foundation has 
been supporting100%  the “SOS Masina cu jucarii” Project since 2006. This play bus type of program has been 
developed by the “SOS Satele Copiiilor Romania” Association in 2002 to help children from Bucharest and 
other regions of the country develop their imagination, increase their capacity to be attentive, to concentrate 
and memorize, be creative and many other important social skills that help them become responsible and 
social aware grownups.

SOS Masina cu Jucarii, proiect al Asociatiei SOS Satele Copiilor 
Romania,  functioneaza din anul 2002 ca program social mobil 
de tip Playbus, specializat in educatie prin metode ludice (joc). 
Din iunie 2006, Fundatia Vodafone sustine  proiectul SOS 
Masina cu Jucarii, prin acoperirea 100% a bugetului.

Scopul proiectului
SOS Masina cu Jucarii ii ajuta pe copii in: dezvoltarea imaginatiei, 
atentiei, memoriei, capacitatii de concentrare, creativitatii, 
abilitatilor motrice; intelegerea importantei regulilor si a 

The Vodafone 
Foundation in 
collaboration with ALIAT 
(Alliance for Fighting 
Alcoholism and Drug 
Addiction) developed 
a pilot project in 4 high 
schools in Bucharest 
using the direct transfer 
of abilities method to 
teach the children about 
the dangers of starting 
to use drugs. The results 
were very good: the 
children were interested 
in the drug addiction 
rehab methods.
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Activitati si realizari 2009:
Organizaţiile şi proiectele comunitare sprijinite de
Fundaţia Vodafone România:

1.Proiectul „Copiii, viitor şi speranţă!”  a presupus crearea 
unui teren de joaca pentru copiii din comunitate, indeosebi 
familii defavorizate (familii de etnie romă şi copii proveniţi din 
familii cu situaţie materială şi socială precară). 

2. Proiectul “Şi NOI consumăm apă” propus de Grupul de
iniţiativă din satul Valea Corbului, comuna Călineşti, judeţul
Argeş. Prin implementarea acestui proiect comunitar, 
membrii grupului de iniţiativă Valea Corbului şi-au propus 
reabilitarea unei cişmele de apă aflată în centrul localităţii, 
aceasta fiind o problemă prioritară în condiţiile în care acea 
cişmea este una dintre puţinele surse de apă din sat. 

3. Proiectul „Ai carte, ai parte!”  a răspuns nevoii de 
reintegrare în şcoală, de a avea relaţii sociale mult mai bune 
cu colegii, profesorii şi părinţii şi nevoii de a continua studiile, 
nevoi resimţite de 25 de elevi din comuna Bistreţ. 

4. Proiectul ,,Sănătate?! - Să trăim în armonie cu natura”
propus de Grupul comunitar Ştorobăneasa, comuna
Ştorobăneasa, judeţul Teleorman Acest proiect si-a propus 
realizarea unui spaţiu de joacă pentru 59 copii preşcolari şi 
72 şcolari mici, cu vârste cuprinse între 4 - 11 ani, din
comunitatea Ştorobăneasa.

5. Proiectul propus de Grupul informal din satul Gura Pravăţ, 
comuna Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş. În cadrul acestui 
proiect comunitar s-a creat un spaţiu
comun, cu acces egal la unelte şi obiecte casnice, ce a 
constituit, odată cu rezolvarea problemelor gospodăreşti,  
dedicat locuitorilor din satul Gura Pravat.

6. Proiectul „Loc de joacă pentru toţi” propus de Grupul 
comunitar Peştişani, judeţul Gorj.  Prin acest proiect 
comunitar, cei 7 membri ai grupului şi-au propus amenajarea, 
organizarea şi dotarea unui spaţiu de joacă pentru copiii din 
satul Peştişani. 

Partener: Fundaţia PACT – Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare 

Perioada de desfăşurare: aprilie - iulie 2009

Programul  “Învăţare, Participare, Încredere” Programe pentru prevenirea abandonului familial

“One of the Vodafone Romania Foundation missions is 
to support less privileged children so they can grow up 
in a safe family  environment and also to create equal 
chances for education and healthcare. ”



Centrul maternal Casa Agar 

Denumire organizație:  Asociaţia Touched România

Beneficiari: mame si copii aflati in situatii de risc de abandon 
Localizare: București, sectorul 2
Perioada de desfăşurare: 2007 – prezent

Scopul proiectului
Asociatia Touched Romania, prin programele organizate, 
previne abandonul copiilor si sustine mamele si copiii aflati 
in dificultate. Centrul Maternal Casa Agar ofera adapost, 
sprijin material, educational si emotional unui numar de 10-
14 cupluri mama – copil/copii pentru o perioada de pana la 9 
luni, in vederea integrarii acestora in societate

Activitati si realizari 2009 :
In 2009 Casa Agar a sustinut 11 mame si 17 copii oferindu-le 
adapost, sprijin material, educational si emotional pentru 
perioade curinse intre 3 si 9 luni. Toate mamele s-au 
integrat in societate si au beneficiat de cursuri de calificare 
in domeniile: manichiura – pedichiura, coafura - frizerie, 
contabilitate primara, inspector resurse umane, calculatoare 
si limba engleza. Cu exceptia unui singur copil, toti cei 16 
copii au ramas langa mama lor, 5 dintre ei mergand la cresa 
si gradinita si 7 copii la scoala. Toate persoanele din centrul 
maternal au beneficiat de servicii rezidentiale imbunatatite: 
adapost, hrana, medicamente, cursuri de calificare, sprijin 
pentru continuarea educatiei, servicii de babysitting pentru 
cele care lucreaza, consiliere, plata chiriei si intretinerii 
pentru cazurile in care nu exista alta posibilitate, plata cresei 
si a gradinitei pentru mamele care lucreaza. 
In aceasta perioada au fost organizate pentru rezidentele 
centrului maternal urmatoarele cursuri de dezvoltare 
personala: Stimularea si dezvoltarea copiilor, Prevenirea 
abuzului, Gestionarea bugetului familiei, Drepturile copilului, 
Educatie sexuala si sesiuni de terapie ocupationala. Casa 
Agar a dezvoltat un proiect de confectionare a bijuteriilor 
la care au participat inclusiv cateva mame care au iesit 
din centrul maternal si care au revenit sa lucreze bijuterii 
impreuna cu 
rezidentele si pentru 
un venit suplimentar.
In 2009 Casa Agar 
a lansat un nou 
serviciu  „Grupul 
de suport” pentru 
sprijinirea mamelor si 
copiilor in eforturile 
lor de integrare in 
comunitate. 
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Context desfăşurare program  
In prezent, in Romania sunt 4.770.000 de copii, dintre care 
21.847 de copii se afla in institutii de stat. Poate ca nici o alta 
tara est-europeana nu s-a confruntat cu o situatie atat de 
grava in ceea ce priveste copiii institutionalizati.  

Scopul proiectului 
Proiectul vizeaza oferirea unui set de servicii sociale si 
familiale integrate (supraveghere, ingrijire, educatie, 
recuperare, pregatire pentru viata) unui numar de 16 copii 
abandonati proveniti din centre de plasament din Bucuresti 
si Giurgiu. Acest complex de servicii, ce acopera multiple 
dimensiuni ale vietii (familiala, sociala, scolara, comunitara), 
sunt furnizate in principal prin intermediul a 3 case familiale.

Activităţi şi realizări 2009 
Centrul de tip familial “Speranta pentru Maine” situat 
in Comuna Greaca, Judetul Giurgiu nu reprezinta doar 
un proiect pentru care poti descrie in cifre obiectivele 
si rezultatele. Caci aici se tes cu adevarat destine, iar 
schimbarile care se petrec sunt reale schimbari de viata. 
Pentru parintii sociali care traiesc aici alaturi de cei 16 copii 
abandonati, proiectul “Speranta pentru maine” nu este doar 
o profesie, ci reprezinta insasi viata lor.

“Speranta pentru maine” este un centru de tip familial 
pentru copiii abandonati, construit la 50 de km de Bucuresti, 
in comuna Greaca, judetul Giurgiu. In comunitatea plina de 
intelegere si caldura a comunei Greaca dorim sa le oferim 
celor 16 copii inclusi in proiect un cadru adecvat pentru 
educatie si adaptare la viata comunitatii. 
Centrul cuprinde trei casute de tip familial si o cladire 
administrativa. Fiecare casuta este  adevarat camin pentru o 
“familie” formata din 7-8 copii si parintii lor sociali. 
La Greaca, copiii cresc  intr-un mediu curat, sanatos si 
confortabil, intr-o casuta de lemn cu etaj si balcon, cu patru 
dormitoare spatioase, o sufragerie, doua sali de baie si o mica 
bucatarie, dotate cu tot echipamentul necesar unei locuinte 
moderne. 
Prin acest proiect ajutam 16 copii sa duca o viata normala, 
sa primeasca o  educatie corespunzatoare si sa beneficieze 
de toate conditiile necesare pentru a se putea adapta la 
viata comunitatii. Copiii abandonati proveniti din Centrele 
de Plasament din Giurgiu si Bucuresti sunt supravegheati si 
ingrijiti intr-un centru de tip familial in care au loc activitati 
familiale zilnice, ce urmaresc formarea abilitatilor de viata 
independenta cat si stimularea deprinderilor de socializare a 
copiilor.

Centrul de tip familial “Speranta pentru Maine”

Partener:  Asocitaţia Sfântul Stelian 

Beneficiari: 16 copii abandonati proveniti din centre de plasament din Bucuresti si Giurgiu, cu varsta cuprinsa intre 3-17 ani 
Localizare: Comuna Greaca, Judetul Giurgiu
Perioada de desfăşurare: 2004 – prezent 
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Centrul maternal Casa Agar
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Să facem o lume prietenoasă pentru copii!

Partener:  Societatea pentru Copii şi Părinţi

Beneficiari 2009: • 1000 mame care au născut în cele 3 maternităţi din judeţul Timiş •  50 de părinţi şi 52 de copii 
care au participat la activităţile organizate în cadrul Clubului Părinţilor în 4 • 120 de copii şi părinţii acestora, care au 
participat la evenimentul organizat în Jimbolia cu ocazia Zilei Copilului • 100 de copii internaţi în perioada sărbătorilor 
în secţiile de Pediatrie ale Spitalelor din cele 4 localităţi timişene
Perioada de desfăşurare: 2006 – prezent 

Scopul proiectului 
Asigurarea unui mediu prietenos pentru copii şi mamele 
lor, în cadrul maternităţilor, în 3 comunităţi timişene: Lugoj, 
Jimbolia şi Sânnicolau Mare. 

Activităţi şi realizări 2009
În anul 2009, 1000 de mame care au născut în 3 maternităţi 
din judeţul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia şi Lugoj, au 
fost informate cu privire la creşterea şi educarea sănătoasă 
a copilului mic. 110 mame au beneficiat de sprijin pentru a 
depasi dificultatile post-natale.
Consilierea şi educarea părinţilor pentru o mai buna 
intelegere a copilul lor prin intermediul „Clubului Părinţilor” 
în 4 localităţi din judeţul Timiş (Jimbolia, Sânnicolau Mare, 
Lugoj şi Făget)
Organizarea cursului „Cum facem o lume prietenoasă 
pentru copii”, susţinut de conferentiar dr. Ana Muntean, în 
perioada 9-10 februarie 2009, în Timişoara. La cursul de 
formare au participat educatori, asistenţi sociali, psihologi şi 
asistente medicale, cu care echipa proiectului colaborează 
în maternităţi, pediatrii, servicii publice de asistenţă socială, 
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia drepturilor 

copilului Timiş şi grădiniţe din cele 4 localităţi timişene. 
Numărul participanţilor la curs a fost de 27 de persoane.
În acest an, cu ocazia Crăciunului, SCOP a împărţit cadouri 
pentru 100 de copii, care de Crăciun au fost internaţi în 
secţiile de Pediatrie ale Spitalelor, şi mamelor care au născut 
în maternităţile din cele 4 localităţi timişene în care SCOP 
desfăşoară proiectul „Să facem o lume prietenoasă pentru 
copii”. 

The project’s objective is to create a friendly 
environment for children and their mothers in 
the maternities. Vodafone Romania Foundation 
together with Scop (Society for Children and 
Parents) developed in Timis County a project 
for young mothers and other parents of small 
children teaching them what it means to 
be responsible for another person’s life and 
development.

Să păstrăm copiii şi părinţii împreună!

Partener:  Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany  

Beneficiari: 145 de copii aflaţi în situaţie de risc din judeţele Iaşi şi Timiş 
 133 de familii ale copiilor în situaţie de risc din judeţele Iaşi şi Timiş
Localizare: judeţele Iaşi şi Timiş
Perioada de desfăşurare: 2002 – prezent
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Context desfăşurare program  
Conform UNICEF, abandonul este una dintre cele mai 
mari probleme care afecteaza copiii din Romania. Un copil 
abandonat, mai ales daca abandonul se intampla inca din 
maternitate, este privat de cele mai elementare drepturi 
prevăzute prin lege (de a avea un nume, cetăţenie, dreptul la 
dragoste şi ocrotire în cadrul unei familii). In acelasi timp, un 
copil abandonat inseamna inimi indurerate, aripi frante si un 
viitor adult cu probleme

Scopul proiectului
Scopul proiectului este de a preveni situaţiile de abandon, 
neglijare şi abuz a copiilor aflaţi în situaţii de abandon, 
ocrotiţi în familie prin însuşirea de către părinţi a 
deprinderilor de îngrijire a copilului, prin oferirea de suport 
profesional familiilor acestora şi prin creşterea gradului de 

conştientizare a comunităţii privind această problemă.

Activităţi şi realizări 2009
În judeţul Iaşi, în anul 2009 au fost active 50 de cazuri copii 
cu nevoi speciale şi 43 de familii. În judeţul Timiş, în anul 
2009 au fost active 95 de cazuri copii şi 90 de familii.
Experienţa Fundaţiei Bethany în domeniul protecţiei speciale 
a evidenţiat faptul că aceşti copii (cu nevoi speciale şi cei 
aflaţi in risc de abandon), dar şi părinţii lor, reprezintă o 
categorie vulnerabilă care are nevoie de atenţie şi de un 
sprijin adecvat. Au fost organizate grupuri suport şi cursuri de 
educaţie parentală care au vizat dezvoltarea deprinderilor şi 
a cunoştinţelor necesare îngrijirii şi educării optime a copiilor 
cu dizabilităţi. 
În anul 2009 au fost monitorizate 133 de familii şi 145 de 
copii în situaţii de risc. Rezultatele pe care le-am avut la 

sfarsit de an sunt urmatoarele:
- 16 familii, respectiv 18 copii cu nevoi speciale au beneficiat 
de sprijin material în cadrul programului Sponsorship 
(medicamente de urgenţă, mobilă, aparatură medicală de 
recuperare, cărucioare, îmbrăcăminte, rechizite, alimente, 
produse de igienă);
- 40 de familii au beneficiat de programul „Şcoala părinţilor 
pentru copii cu nevoi speciale” – implementat în colaborare 
cu Primăria Iaşi.
- s-au acordat servicii de informare a părinţilor în vederea 
accesării resurselor din comunitate (prestaţii sociale);
- la intervenţia specialiştilor Bethany, familiile au beneficiat 
de sprijin în întocmirea actelor medicale şi civile;
- copiii cu nevoi speciale au primit sprijin la efectuarea 
temelor din partea 
voluntarilor Fundaţiei 
Bethany;
- copiii din secţia de 
recuperare nutriţională 
a Spitalului de copii 
„Louis Ţurcanu” au 
beneficiat de activităţi 
de socializare cu 
sprijinul voluntarilor 
selectaţi şi instruiţi de 
Fundaţia Bethany;



Programe pentru copii cu nevoi speciale “Ingrijim Impreuna”

Partener:  Hospice “Casa Speranței”  

Beneficiari: Pacientii cu boli incurabile, copii si adulti si familiile acestora, ingrijiti de Hospice ”Casa Sperantei” - Brasov, 
Bucuresti, Hospice ”Emanuel “ - Oradea, Asociatia “Lumina “ - Bacau 
Localizare: Brasov, Bucuresti, Oradea, Bacau 
Perioada de desfasurare: 2006 - prezent

Context desfasurare program: 
Suferinta unei persoane cu boala incurabila se extinde, cel 
mai adesea, asupra intregii familii, creand probleme sociale, 
psiho- emotionale si uneori chiar de sanatate. La momentul 
de fata, in Romania nevoia de ingrijiri paliative este acoperita 
doar in proportie de 5% (Subcomisia de Ingrijiri Paliative-
Propunere plan dezvoltare servicii ingrijiri paliative, 2009). La 
nivel national exista 35 de furnizori de servicii specializate 
in ingrijiri paliative. Exista 14 servicii de ingrijire paliativa la 
domiciliu si 21 unitati cu paturi (12 publice ,9 ONG sau privat) 
cu un efectiv de 356 paturi.

Activitati si realizari 2009: 
In anul 2009 echipa Hospice a realizat peste 5050 de 
interventii la pacienti copii si 16366 la adultii bolnavi, care au 
fost vizitati la domiciliu ori de cate ori a fost nevoie, precum 
si in functie de necesitatile de ingrijire si evolutia bolii. 
In centrele de zi copii au fost realizate peste 1277 interventii 
pentru pacientii adulti si 562  interventii care au urmarit 
sa redea bolnavilor sansa de a se bucura de fiecare zi de 
viata, de a fi unii alaturi de altii si de a participa impreuna la 
activitati recreative.
In 2009, 221 de adulti si 228 de copii au fost internati in 
unitatea cu paturi tip “respite”. Bolnavii aflati in ingrijire la 
hospice au fost internati in unitatea cu paturi, atunci cind 
boala a evoluat si cand a fost nevoie de ingrijire medicala si 
supraveghere continua.
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Scopul proiectului 
Dezvoltarea unui program educational de sprijin pentru 
familiile care duc povara ingrijirii unei persoane (adult sau 
copil) suferind de boala incurabila in stadiu avansat sau 
terminal;
Acordarea unor perioade de respiro pentru familiile 
pacientilor cu boli incurabile;
Facilitarea accesului la informatii privind drepturile 
persoanelor cu boli incurabile si ingrijirea acestora in cele 
patru centre (ingrijire specializata la domiciliu, ambulator, 
unitati cu paturi, centre de zi).
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Speranta Pentru Azi

Partener:  Fundaţia Chance for Life 

Beneficiari: 20 tineri seropozitivi din Centrul de Plasament Nr.7 Vidra, jud. Ilfov
Localizare: Bucuresti si Centrul de Plasament Nr. 7 Vidra 
Perioada de desfăşurare: 2002 – prezent

Context desfăşurare program   
Conform Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor 
Afectate anti-HIV/SIDA (UNOPA) grupul persoanelor 
seropozitive in Romania este de peste 10.000, dintre care 
peste 7000 sunt tineri cu varsta intre 18-22 ani. Si tinerii 
din Centrul de Plasament Vidra, alaturi de care suntem din 
anul 2002, sunt in aceasta situatie. Impreuna am incercat sa 
le gasim locuri de munca, dar acest proces a fost dificil din 
diferite motive: gradul de handicap, nivelul de scolarizare, 
analizele medicale etc. In aceste conditii solutia gasita a 
fost acest proiect prin care incercam sa facem pasi mici spre 
integrarea lor in societate.

Scopul proiectului:
Programul isi propune sa ofere unui numar de 20 de tineri 
din Centrul de Plasament Vidra, sansa sa duca o viata 
normala prin formarea deprinderilor de viata independenta 
si integrarea in societate, si evitarea discriminarii acestora.

Activitati si realizari 2009:
Tinerii au fost sustinuti in continuarea procesului de 
scolarizare si astfel 2 dintre ei au absolvit scoala de arte si 
meserii, 5 au finalizat cursurile scolii generale si 3 au fost 
inscrisi la Scoala de Arte si Meserii;
Programul de formare si dezvoltare a abilitatilor de viata 
independenta a continuat prin pregatirea tinerilor de a 
face fata la noi situatii de viata si pentru a reusi sa invete 
comportamente noi specifice acestor situatii, astfel ca 
tinerii pot in prezent sa isi organizeze activitatile zilnice fara 
sa fie nevoie de o supraveghere stricta din partea unui adult;
Activitatea din cadrul programului de ergoterapie s-a 
centrat pe profesionalizarea tinerilor in munca pe care o fac 
(abilitati fine, executarea unor operatiuni diverse, finalizarea 
obiectelor executate, urmarirea calitatii obiectelor 
realizate). In consecinta, in luna aprilie 3 tineri au fost 
angajati in cadrul atelierului de ergoterapie cu forme legale;
Programul de operare pe calculator a continuat cu diferite 
sesiuni: (prelucrare fotografii, tehnoredactarea unei scrisori, 
rezolvarea de calcule etc); 
Saptamanal au fost implicati in sesiuni de consiliere 
psihologica in vederea depasirii problemelor si dificultatilor 
de relationare cu care se confrunta.

O Sansa la Integrare Sociala pentru Copiii cu Dizabilitati Motorii

Partener:  Fundaţia Motivation România

Beneficiari: copii cu dizabilitati motorii din Romania inclusiv copii cu infirmitate motorie cerebrala
Localizare: • Localitati din intreaga tara pentru evaluarea si prescrierea de fotolii rulante 
 • Sat: Buda, Comuna Cornetu, Judet Ilfov pentru personalizarea echipamentelor de mobilitate 
 • Instruirea parintilor privind ingrijirea copiilor cu dizabilitati motorii si utilizarea optima a fotoliului rulant –stagii de 
     pregatire la Modulul de viata independenta al Fundatiei Motivation Romania  din Bragadiru, jud. Ilfov 
 • Tabere de recuperare la Tabara Motivation din satul Varatec, jud. Neamt
Perioada de desfăşurare: 2007 – prezent 

Context desfăşurare program   
Conform statisticilor Autoritatii Nationale pentru Persoane 
cu Handicap, in Romania sunt 58.267 de copii cu dizabilitati 
care traiesc in familii. Pentru copiii cu dizabilitati motorii, 
sansa de a-si dezvolta potentialul si de a participa in 
societate este realizabila doar in masura in care ei au acces 
la un scaun rulant special adaptat nevoilor individuale de 
pozitionare

Scopul proiectului 
Sa oferim scaune rulante si sisteme de pozitionare 
personalizate si instruire pentru 120 de copii cu dizabilitati 
motorii din Romania, inclusiv copii cu infirmitate motorie 
cerebrala, in vederea imbunatatirii independentei personale 
si calitatii vietii acestor copii.

Activităţi şi realizări 2009
Fundatia Motivation a evaluat 233 de copii cu dizabilitati 
(inclusiv Infirmitate Motorie Cerebrala) din intreaga tara, 
carora le-a prescris si livrat fotolii rulante personalizate. In 
unele cazuri, Motivation a realizat adaptari ale fotoliului 
rulant astfel incat acesta sa fie cat mai potrivit nevoilor 

utilizatorului. Au fost organizate 6 stagii de instruire pentru 
18 copii cu dizabilitati severe, utilizatori de sisteme de 
pozitionare/fotolii rulante primite de la Motivation, si pentru 
parintii acestora. 
Beneficiarii au fost cazati intr-o casa adaptata pentru 
utilizatori de scaun rulant in care parintii si copiii au petrecut 
doua saptamani alaturi de un instructor - utilizator de scaun 
rulant. Pe parcursul saptamanilor de instruire, parintele si 
copilul au participat la sedinte de kineto-terapie, impachetari 
cu parafina, terapie ocupationala si sesiuni de consiliere 
psihologica individuala si de grup.
Cele doua tabere organizate prin proiect au gazduit 22 de 
copii insotiti de parinti si alti membri ai familiilor. In timp 
ce copiii au participat la activitati distractive, concursuri si 
excursii, parintii au participat si la intalniri de grup. Acestea 
au fost ocazii de a impartasi dificultati si de a pune intrebari 
legate de situatia copilului lor pentru a invata cum sa il ajute 
sa devina mai independent, sa beneficieze de servicii de 
recuperare.
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Atelier de Terapie Ocupationala pentru Tinerii cu Dizabilitati 
Severe din Casele de Tip familial

Denumire organizație:  Fundaţia Motivation România  

Beneficiari direcți:  12 tineri cu dizabilitati dezinstitutionalizati de Fundatia Motivation, care locuiesc in casele 
de tip familial ale organizatiei

Beneficiari indirecți:  32 de copii si tineri cu dizabilitati severe dezinstitutionalizati de FMR, care locuiesc in casele 
de tip familial ale organizatiei sau la asistenti maternali profesionisti

Localizare: sat Buda, com. Cornetu, jud. Ilfov
Perioada de desfăşurare: 2007 – prezent 

Context desfăşurare program  
 Conform unor statistici oficiale, doar 2.93% dintre persoanele cu dizabilitati 
au un loc de munca (Consiliul National al Dizabilitatii) si doar 0,1% din totalul 
persoanelor angajate sunt persoane cu dizabilitati (Planul National de 
Dezvoltare pentru 2007-2013). 

Scopul proiectului
Crearea unei oportunitati sustenabile de instruire vocationala, angajare si 
implicare in comunitate pentru 12 tineri cu dizabilitati dezinstitutionalizati 
de Fundatia Motivation si aflati in casele de tip familial, in vederea cresterii 
gradului de independenta personala si a calitatii vietii acestora.

Activităţi şi realizări 2009 
In anul 2009, 12 tineri (4 fete si 8 baieti) au beneficiat de activitatile organizate 
in atelierul de terapie ocupationala. Ei au fost instruiti si ulterior asistati 
permanent de un terapeut ocupational pentru realizarea obiectelor din lut, 

ipsos si a lumanarilor 
din ceara. Ulterior, 
tinerii au realizat 
tablouri din ipsos, 
obiecte decorative 
cu magnet, suporturi 
pentru lumanari din 
ipsos, masti venetiene, lumanari din ceara si mici obiecte din lut. In 
cadrul atelierului, fiecare persoana a primit sarcini specifice in functie 
de aptitudini: turnatul ipsosului, slefuitul obiectelor dupa contur, 
pictatul obiectelor, utilizarea cuptorului pentru arderea produselor, 
pregatirea parafinei etc.

Comercializarea produselor decorative realizate de beneficiarii 
proiectului au dus la strangerea a 6.600 lei in 2009. Fondurile 
obtinute din comercializarea produselor au fost folosite pentru 
acoperirea unor costuri legate de ingrijirea copiilor cu dizabilitati 
dezinstitutionalizati, care traiesc in casele de tip familial ale 
Fundatiei Motivation. 
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10 000 de cornuri “Pentru Voi” o picătură într-un ocean de nevoi

Context desfăşurare program 
Raportul Băncii Mondiale, „O criză în interiorul crizei” (martie 
2009), a anticipat că, pe fondul crizei internaţionale, sărăcia 
absolută ar putea creşte în 2009 în România, comparativ 
cu 2008 la 11-12%, în cazul în care nu vor fi luate măsuri 
adecvate pentru combaterea acestui fenomen. In acest 
context , grupurile sociale defavorizate, aflate intr-o situatie 
sociala economica dificila, vor fi înghiţite de sărăcie, dincolo 
de posibilitatea de a-şi asigura chiar şi pâinea cea de toate 
zilele.  

Scopul proiectului
Combaterea sărăciei prin asigurarea a 2500 de cornuri pe 
săptămână pentru beneficiarii proiectului, timp de 1 an 
de zile şi sprijinirea dezvoltării activităţii unităţii protejate 
„Pentru Voi” şi în special a brutăriei în cadrul căreia lucrează 
4 adulţi cu dizabilitati intelectuale.

Activităţi şi realizări 2009
•  Realizarea unui formular de cerere de sprijin trimis 

impreuna cu invitatia  de a participa la acest program catre 
potentiali beneficiari

•  Au fost selectati urmatorii beneficiari: Cantina socială 
pentru săraci/ Centru Maltez, Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice Timişoara, Azilul de noapte/ Caritas Timişoara, 
Spitalul de psihiatrie din Gătaia, Jud. Timiş şi 20 persoane, 

membre ale famiilor sărace asistate de Fundaţia “Pentru 
Voi”.

•  S-a realizat o planificare lunară a distribuţiei cornurilor către 
beneficiarii proiectului.

•  Conform planificării, s-au copt şi s-au distribuit cornurile, 
realizate de adulţi cu dizabilitate intelectuală în cadrul 
brutăriei Unităţii Protejate „Pentru Voi”, către beneficiarii 
proiectului. Între Fundaţia „Pentru Voi” şi organizaţiile 
beneficiare s-au semnat lunar contracte de donaţie privind 
numărul de cornuri distribuit.

•  Promovarea proiectului a fost realizata printr-un comunicat 
de presa anunţând lansarea proiectului, precum şi articole 
apărute în presa locală, în newsletterul şi pe site-ul 
fundaţiei. 

Partener:  Fundaţia “Pentru Voi”

Beneficiari: Cantina socială pentru săraci/ Centru Maltez • Centrul de zi pentru persoane vârstnice Timişoara • Azilul 
de noapte/ Caritas Timişoara • Spitalul de psihiatrie din Gătaia, Jud. Timiş • 20 persoane, membre ale famiilor sărace 
asistate de Fundaţia “Pentru Voi”
Localizare: jud. Timiș
Perioada de desfăşurare: 01.04.2009 – 31.03.2010

Every month, 10.000 rolls were offered 
to social services providers in Timiş 
County, for people in poverty. The rolls 
were made by adults with intellectual 
disabilities, employees of the bakery run 
by the Foundation “Pentru Voi”



Context desfăşurare program  
In Romania sunt inregistrati in acest moment peste 15.000 
de copii cu TSA, dar se presupune ca numarul lor este mult 
mai mare, maladia fiind frecvent sub-diagnosticata sau 
incadrata in mod eronat la diferite categorii de afectiuni 
psihice.

Scopul proiectului
Campania “Impreuna invingem autismul” si-a propus, in 
primul rand,  sensibilizarea si informarea opiniei publice si a 
factorilor decizionali cu privire la problematica specifica si 
dificultatile cu care se confrunta copiii diagnosticati cu TSA si 
familiile acestora. 

Activităţi şi realizări 2009
Campania “Impreuna invingem autismul” a contribuit, 
intr-o masura foarte mare, la modificarea perceptiei pe 
care publicul larg o avea despre autism si copiii cu autism. 
Considerat foarte mult timp o afectiune psihica, autismul 
este acum perceput ca fiind o maladie pentru care exista 
remedii, pentru care se poate vorbi de recuperare, de copii 
bine integrati in familie si in sistemul de invatamant.
Dintre copiii cu TSA au fost nominalizati 23, ca beneficiari 
directi ai suportului financiar asigurat prin campania de 
strangere de fonduri. Aceste fonduri au fost destinate 
facilitarii accesului acestor copii la terapii de recuperare, 
sporindu-le in acest mod sansele de integrare familiala si 
sociala;
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 “Impreuna invingem autismul”

Partener:  Fundatia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Fundatia pentru Dezvoltarea 
Societatii Civile (FDSC)  

Beneficiari: Copiii afectati de tulburari din spectrul autist (TSA) si familiile acestora.
Localizare: România
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2008 – mai 2009

The Vodafone Romania Foundation has been 
involved in programs dedicated to people 
with special needs for over 11 years; the 
projects in the benefit of those with autism 
represent an important component for us, a 
soul investment.

Programe de sport pentru persoane cu dizabilitati

“We are in the business of sport, but we are also in the 
business of changing lives.”
“Ne implicam in sport dar incercam totodata sa 
schimbam vieti”

Timothy Shriver,  Chairman,  Special Olympics, Inc



Partener:  Fundaţia Motivation Romania 

Beneficiari: • 18 jucatori de tenis in scaun rulant din Romania si din strainatate
 • 10 sportivi in scaun rulant participanti la maratonul de inot de 24 de ore
Perioada de desfăşurare: 2007 – prezent 

Sporturi în scaun rulant

Context desfăşurare program 
Majoritatea persoanelor cu dizabilitati din Romania inca se 
confrunta cu discriminarea in efortul de integrare sociala. 
Lipsa accesibilitatii spatiilor si transportului public si lipsa 
serviciilor de suport la nivelul comunitatilor sunt doar cateva 
exemple care pun in dificultate persoanele cu dizabilitati.
Fundatia Motivation Romania promoveaza sportul in scaun 
rulant ca argument important in sustinerea dreptului 
persoanelor cu dizabilitati la integrare. Sportul incurajeaza 
utilizatorii de fotoliu rulant sa isi recunoasca si pretuiasca 
abilitatile, sa ramana activi si implicati in societate. 
Evenimentele sportive in scaun rulant sunt un prilej de 
celebrare a mobilitatii, performantei si fair-play-ului. Insa 
pentru dezvoltarea sportului in scaun rulant si promovarea 
acestuia in Romania, este nevoie inca de investitii importante 
in pregatirea sportivilor, participarea la concursuri sportive 
internationale si cresterea gradului de receptivitate al 
societatii romanesti fata de performantele sportivilor in 
scaun rulant.

Scopul proiectului
Sprijinirea integrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin 
sport ca metoda de promovare a abilitatilor acestora.

Activităţi şi realizări 2009
Anul trecut au fost derulate urmatoarele activitati:
1.Tenis in scaun rulant 
.Antrenamente de tenis in scaun rulant pentru pregatirea 
jucatorilor romani care vor participa la Turneul International 
de Tenis de la Bucuresti, cu Geraint Richard, antrenor tenis 
ITF (8 - 13 Iunie)
Demonstratie de tenis in scaun rulant si 
Conferinta de presa pentru promovarea 
Turneului International de Tenis, cu 
participarea Excelentei Sale Robin Barnett, 
Ambasadorul Marii Britanii si a sportivului 
Jayant Mistry, campion international de tenis
 in scaun rulant (11 Iunie)
Organizarea si participarea la Turneul 
International de Tenis in Scaun Rulant 
Motivation Romania Open 2009 de la 
Bucuresti, inclus in Circuitul Turneelor de Tenis 
ITF NEC Tour si dotat cu puncte ITF (9-12 Iulie). 
La acest eveniment, gazduit de Arenele Bancii Nationale a 
Romaniei, au participat 24 de jucatori din Austria, Bulgaria, 
Grecia, Marea Britanie, Republica Moldova, Romania, 

Slovacia. Castigatorii primei editii a Motivation Romania 
Open au fost: Debbie Brazier din Marea Britanie – Feminin; 
David Chabrecek din Slovacia – Masculin; Perechea Brazier - 
Petrova – Dublu Feminin si Perechea Chabrachek- Vazouras 
– Dublu Masculin. Ca urmare a punctelor acumulate in 
cadrul acestei competitii, jucatoarea Motivation, Crina Tugui 
a avansat pe locul 122 in clasamentul ITF.
2.Promovarea sportului in scaun rulant 
Activitatile de promovare a sportului in scaun rulant au 
inclus participarea sportivilor Motivation la alte competitii cu 
vizibilitate din Romania si din strainatate:
Participarea echipei Motivation la Maratonul de inot de 24 de 
ore de la Brasov (9 Mai). Echipa formata din inotatori cu si fara 
dizabilitati este singura echipa incluziva care participa anual 
la aceasta competitie.
Participarea jucatorului de tenis Ciprian Anton la Turneul 
International de Tenis Budapest Open FEBSSZ Cup 2009 
organizat la Budapesta si dotat cu puncte ITF (13 – 17 Mai)
Participarea jucatoarei de tenis de masa Gabriela Constantin 
la Turneul International de Tenis de Masa organizat la Cluj-
Napoca (23 Mai). Jucatoarea Motivation a castigat locul I 
(dublu) si locul III (simplu).
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Context desfăşurare program 
Sportul imbunatateste viata persoanelor cu dizabilitati 
intelectuale, creand, pe de-o parte, motivatie pentru a se 
antrena si concura, iar pe de alta parte, sentimentul de 
apartenenta, realizare si apreciere din partea celor din jur. De 
asemenea, sportul poate fi o metoda eficienta de construire 
a unor comunitati incluzive si de schimbare a atitudinii fata 
de aceste persoane.

Scopul proiectului
Dezvoltarea si demonstrarea de catre persoanele 
cu dizabilitati intelectuale a abilitatilor dobandite, 
cresterea stimei de sine, imbunatatirea starii de sanatate, 
constientizarea comunitatii si a opiniei publice in legatura cu 
potentialul acestor persoane.

Activităţi şi realizări 2009
Cel mai mare eveniment al anului organizat de FSOR s-a 
bucurat de participarea a 44 de delegatii din 31 de judete. 
Ceremonia de deschidere, insufletita de Cristian Topescu 
si trupa Hi-Q, a fost urmata de intrecerile sportive. In cadrul 
acestora, competitorii, incurajati de parinti, antrenori si 
voluntari, s-au intrecut la bocce, baschet si fotbal abilitati 
individuale, efortul lor fiind rasplatit cu medalii si multe 
aplauze. Medici oftalmologi, ORL-isti, ortopezi, stomatologi, 
generalisti, i-au evaluat din punct de vedere medical 
pe sportivi si le-au vorbit parintilor, in cadrul Forumului 
Familiilor, despre cum le pot imbunatati acestora starea de 
sanatate. 
La Jocurile Mondiale de Iarna Special Olympics 2009 au 
fost prezenti 3.000 de sportivi din peste 100 de tari. Cei 16 
sportivi care au reprezentat Romania la acest eveniment au 
concurat la probe de patinaj artistic, schi alpin, schi fond si 
alergare/mers pe zapada, obtinand in total 3 medalii de aur, 
5 medalii de argint si 9 medalii de bronz.
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Partener:  Fundatia Special Olympics Romania (FSOR)

Beneficiari:• Jocurile Nationale Special Olympics Romania 2009 - 375 de sportive (persoane cu dizabilitati intelectuale) 
si antrenori, 60 de membri ai familiilor acestora, 200 de voluntari; • Jocurile Mondiale de Iarna Special Olympics 2009, 
Idaho (SUA) - 25 de sportivi, antrenori si oficiali ai Special Olympics Romania
Localizare: Buzău (Romania) și Idaho (SUA) 
Perioada de desfăşurare: 2008 - prezent

Competiții Special Olympics Romania 2009
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Partener:  Asociaţia Pinochio Oradea 

Beneficiari:  19 sportivi în scaun rulant din trei ţări europene • 6 membri ai echipei Asociatia Pinochio Oradea - România 
• 6 membri ai echipei UPB Beofeniks Belgrad - Serbia • 7 membri ai echipei KKI Vrbas Banja Luka - Bosnia Herţegovina
Localizare: Oradea
Perioada de desfăşurare: 13-15 noiembrie 2009

Turneul Internaţional de Baschet în Fotoliu Rulant ‘Maria’

Context desfasurare program 
4.200 de participanţi din 148 de ţări au făcut din Jocurile 
Paralimpice de la Beijing, din 2008, un eveniment de 
amploare mondială, cu o dimensiune sportivă autentică, 
depăşind rolul terapeutic şi de integrare socială iniţial, fără 
ca acesta să fie eliminat. Rezultatele extraordinare, precum 
obţinerea unor recorduri mondiale, demonstrează că sportul 
practicat de persoanele cu dizabilităţi poate constitui un 
model pentru comunitate.

Scopul proiectului 
Sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi 
motrice prin sport. Crearea posibilităţii pentru baschetbaliştii 
în scaun rulant de a concura într-un cadru organizat 
conform standardelor internaţionale, cu echipe mult mai 
experimentate, care evoluează în ligi profesioniste în ţările 
lor. Pregătirea jucătorilor în vederea participării, în premieră 
pentru România, la Campionatele Europene şi, mai târziu, la 
Jocurile Paralimpice.

Activitati si realizari 2009: 
A fost o bună ocazie pentru celelalte echipe să concureze 
cu jucători mai buni, pentru a putea conştientiza 
provocările cu care se confruntă şi pentru a-şi dezvolta 
strategia de îmbunătăţire a performanţelor. Televiziunea 
Naţională Română - TVR1 - a filmat întregul eveniment iar 
reprezentantul postului local de radio - Radio Cluj – a fost, de 
asemenea, prezent, realizând câteva transmisii în direct. Am 
dat scurte interviuri pentru ambele posturi. 

Dl. Haj Bhania, Development Officer IWBF şi antrenor 
secund al echipei naţionale a Angliei, desemnat, în 
2006, antrenorul anului:
‘’A fost o bună ocazie pentru celelalte echipe să 
concureze cu jucători mai buni, pentru a putea 
conştientiza provocările cu care se confruntă şi 
pentru a-şi dezvolta strategia de îmbunătăţire a 
performanţelor.
Este important ca acest sport sa fie promovat cât 
mai mult posibil, astfel încât publicul să urmărească 
meciurile, cât mai mulţi tineri să-şi dorească să 
devină sportivi iar competiţiile să fie din ce în ce mai 
interesante pentru sponsori.’

Programe pentru sănătate 

Fundatia Vodafone Romania a acordat, 
in ultimii trei ani, fonduri de peste 
1 milion de Euro pentru sustinerea 
programelor de asistenta medicala la 
nivel national, care au inclus si investitii 
in aparatura medicala - cardiotocografe, 
monitoare pentru functii vitale, 
ecografe si incubatoare performante - 
pentru spitale din Bucuresti si din tara. 



Renovarea si dotarea cu echipamente a Departamentelor de Oncologie 
si Ecografie din cadrul Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti. 

Context desfăşurare program 
Fundatia Vodafone Romania a anuntat renovarea si dotarea 
cu echipamente a Departamentelor de Oncologie si 
Ecografie din cadrul Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti. 
Incepute in aprilie 2008, lucrarile de renovare au fost 
realizate cu o contributie de 86.000 de euro din partea 
Fundatiei Vodafone Romania.
Departamentele de Oncologie si Ecografie, parte a Centrului 
National de Gastroenterologie si Hepatologie de la Fundeni, 
sunt in prezent amenajate pentru a raspunde nevoilor de 
ingrijire ale celor aproximativ 300 de pacienti cu afectiuni 
oncologice care sunt tratati aici lunar.
Renovarea a inclus saloanele propriu-zise, sala de mese, 
dependintele, instalatiile sanitare si dotarea cu mobilier 
complet a celor peste 300 mp aferenti sectiilor, costul 
acestor lucrari fiind de 44.000 de euro. De asemenea, 
Departamentul de Ecografie a fost echipat cu un aparat 

performant de ecografie abdominala, in valoare de 42.000 de 
euro, cu ajutorul caruia vor putea fi consultati si diagnosticati 
zilnic circa 80 de pacienti.
Fundatia Vodafone Romania a alocat, in ultimii doi ani, 
fonduri de peste 1.000.000 de euro pentru sustinerea 
programelor de asistenta medicala care au inclus si investitii 
in aparatura medicala - cardiotocografe, monitoare pentru 
functii vitale, ecografe si incubatoare performante - pentru 
spitale din Bucuresti si din tara.
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Partener:  Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti

Localizare: Bucuresti
Perioada de desfăşurare: 2009
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Partener:  Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis

Beneficiari: Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes””
Localizare: Timișoara
Perioada de desfăşurare: 2009

Dotare Spitalul ”Victor Babes” 

Context desfăşurare program 
Fundatia Vodafone Romania a donat Spitalului Clinic de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara 
patru echipamente medicale de ultima generatie, necesare 
in laboratorul de microbiologie al institutiei, in valoare de 
112.000 de Euro. Proiectul face parte din campania „Dreptul 
la SPITAL”, initiata de Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis, in 
anul 2007.

Laboratorul spitalului a fost dotat la standarde europene 
cu un aparat automat de bacteriologie, un analizator de 
hematologie si doua incubatoare necesare pentru mediile 
de cultura. Spitalul „Victor Babes” are posibilitatea, folosind 
aceste echipamente,  sa ofere cele mai bune servicii 

medicale in diagnosticarea si terapia bolilor infectioase, 
inclusiv a infectiei HIV si a hepatitelor acute si cronice.  
In judetul Timis, Fundatia Vodafone Romania deruleaza, 
incepand cu anul 2007, alaturi Fundatia de Ajutor 
Medical Profilaxis, proiectul „Dreptul la SPITAL - Sanatate, 
Profesionalism, Ingrijire, Tratament, Atentie, Longevitate” 
care are ca scop cresterea calitatii serviciilor medicale din 
spitalele locale. 
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Dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Partener:  Asociatia pentru ATI „Aurel Mogoseanu”  

Beneficiari: pacienţii spitalului „Sfânta Maria” 
Localizare: Timișoara
Perioada de desfăşurare: 2009 - prezent

Context desfăşurare program
Fundatia Vodafone Romania a donat Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta din  Timisoara echipamente medicale 
performante care vor fi folosite pentru dotarea Clinicii 
ATI. Acestea vor include aparate de ventilatie artificiala, 
monitoare pentru  supravegherea functiilor vitale, dispozitive 
automate de administrare a perfuziilor si medicamentelor, 
aparatura de resuscitare.

De asemenea in 2010 vor avea loc o serie de lucrari de 
renovare si modernizare menite sa transforme aceasta 
clinica intr-un spatiu dotat conform standardelor europene. 
Valoarea sprijinului Fundatiei Vodafone Romania se ridica 

la 100.000 de Euro.  Proiectul face parte din campania 
„Impreuna pentru viata”, initiata in anul 2003, de Asociatia 
pentru ATI „Aurel Mogoseanu”.

In data de 6 decembrie, ora 21:00, la Sala Olimpia din 
Timisoara, a fost organizat concertul umanitar al formatiei 
IRIS, ca parte a celei de a doua editii a programului „Impreuna 
pentru viata”. Evenimentul a avut ca scop strangerea de 
fonduri pentru sustinerea renovarii si dotarii Clinicii ATI a 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara. Aceste 
fonduri completeaza donatia Fundatiei Vodafone Romania si 
vor fi folosite pentru modernizarea si dotarea saloanelor de 
terapie intensiva.

Programe pentru persoane de varsta a treia

Creşterea fără precedent a ponderii persoanelor 
vârstnice în societate, în special a persoanelor vârstnice 
care trăiesc singure, implică o creştere substanţială a 
cererii pentru îngrijire şi servicii. Una dintre preocuparile 
continue ale Fundatiei Vodafone Romania este de a 
sustine programe in beneficiul persoanelor in varsta care 
sa vina in intampinarea catorva din probleme specifice 
varstei a treia : siguratate, izolare, grijile materiale.

Programe pentru persoane de vârsta a treia
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Sprijin pentru cei mai săraci dintre săraci

Partener: Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare, Caritas Iaşi  

Beneficiari: 390 de persoane vârstnice sau bolnave care necesită îngrijire social-medicală la domiciliu 
Localizare: 130 de localităţi din 12 judeţe ale ţării (Alba, Bacău, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, 
Neamţ, Satu Mare, Suceava, Vaslui)
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2008 - 2009

Scopul proiectului 
Obiectivul programului este imbunatatirea conditiei 
fizice si a vietii sociale a persoanelor imobilizate la pat 
sau care nu se pot deplasa. In cadrul programului au fost 
oferite servicii persoanelor care sufera de boli cronice, 
varstnicilor si persoanelor cu dizabilitati.

Activităţi şi realizări in 2009 :
Organizaţiile Caritas Alba Iulia, Iaşi şi Satu Mare se implică 
cu profesionalim şi devotament în îmbunătăţirea vieţii 
vârstnicilor asistaţi printr-o reţea de servicii de îngrijire 
la domiciliu. Reţeaua de centre de îngrijire din cadrul 
celor trei organizaţii Caritas cuprinde 56 de centre care 
deservesc în total 130 de localităţi.
Prin programul ”Sprijin pentru cei mai săraci dintre săraci”, 
finanţat exclusiv de Fundaţia Vodafone România, au fost 
acoperite timp de un an cheltuielile aferente îngrijirii 
la domiciliu a câte 3 persoane, aflate într-o situaţie 
financiară şi socială precară, din fiecare localitate în care 
cele trei organizaţii Caritas oferă servicii de îngrijire la 
domiciliu. Datorită acestui ajutor, 390 de persoane au 
beneficiat de serviciile social-medicale ale programului 
chiar în propriul cămin,  evitându-se astfel spitalizările de 

lungă durată sau internarea pe termen lung în cămine de 
bătrâni.
Programul de îngrijire la domiciliu este dedicat în cea mai 
mare măsură persoanelor bolnave, vârstnice care trăiesc 
în mediul rural. Multe dintre localităţile în care programul 
funcţionează nu dispun nici măcar de un medic 
generalist sau de o farmacie. Pentru vârstnicii acestor 
sate de multe ori programul Caritas reprezintă singura 
şansă de a rămâne în casa lor, evitând astfel spitalizarea 
sau internarea într-un cămin de bătrâni. 

The aging of the population is already a social 
problem in most of the western developed 
countries, as well as in Romania, especially 
considering the costs of medical and social 
care for the high numbers of elders with no 
family or living alone. To support these people 
and allow them to continue living in their own 
houses and not get admitted into hospitals 
or retirement homes, Vodafone Foundation 
Romania has been financing their medical 
assistance through the help of the Caritas 
Foundation in Alba Iulia, Satu Mare and Iasi.
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Partener:  Fundatia de Sprijin Comunitar

Beneficiari: 524 persoane varstnice din municipiul Bacau
Localizare: Bacău
Perioada de desfăşurare:  2008  – 31 decembrie 2009

Servicii Integrate de Ingrijiri Comunitare pentru persoane varstnice

Context desfasurare program : 
Fundatia de Sprijin Comunitar ofera, din anul 1997, servicii 
de ingrijire la domiciliu pentru persoane in varsta care nu se 
pot descurca singure: bolnavi cronici, persoane cu handicap, 
persoane singure, fara ajutor intra- sau extra-familial. 
Pentru inceput serviciile au fost acordate in municipiul 
Bacau, ulterior fiind extinse in 10 comunitati din mediul rural. 
Din 1997 si pana in prezent FSC a acordat servicii la peste 
3000 persoane varstnice. Contextul financiar din anul 2009 
ar fi determinat stoparea acestor servicii daca nu intervenea 
sprijinul Fundatie Vodafone România. 

Scopul proiectului: 
Proiectul isi propune sa ofere servicii adaptate nevoilor 
persoanelor varstnice in mod gratuit si profesionist  in 
vederea cresterii calitatii vietii si a mentinerii/ recastigarii 
independentei sociale a acestor persoane.

Activitati si realizari 2009 : 
In anul 2009 FSC a acordat servicii complexe de ingrijire la 
domiciliu si in centrul de zi la un numar de 970 de persoane 
varstnice in 3 judete: Bacau, Vaslui si Vrancea. 
9832 de ore de ingrijire la domiciliu (mic menaj, toaleta 

generala si partiala, prepararea hranei, asistenta medicala: 
servicii medicale specializate oferite la domiciliu: recoltat 
probe analize, tratamente injectabile, ingrijirea plagilor) ;
11234 de ore de asistenta medicala la domiciliu.
Au fost donate 1.831 pachete cu materiale de curatenie si
35.420 bucati de pampers 
Proiectul a fost selectat ca model de buna practica privind 
serviciile integrate acordate persoanelor varstnice in 
Romania
Au fost publicate 42.000 de ziare – “Vocea seniorilor” si 
distribuite in 35 de locatii diferite din judetul Bacau

The Foundation for Community Support 
(FSC) has been conducting a program 
helping old dependent people with their 
everyday needs. Since the economical 
situation in 2009 was critical, Vodafone 
Romania Foundation stepped in to support 
financially this very necessary program that 
took place in Bacau County. Last year, 11234 
of social assistance hours have been given 
to the needy senior citizens and 1831 of 
packages with house maintenance products 
were donated. The project has been 
considered an example of well practiced 
social care for the elderly in Romania.



Programe de voluntariat

„În acest frumos raport ce exprimă impactul extraordinar al 
Fundației Vodafone, al sutelor de inimi Vodafone, ce au bătut 
pentru semenii lor lipsiţi de o locuință simplă și au muncit cot 
la cot cu aceștia apar niște cifre impresionante: 43 de familii 
cu o viață complet schimbată, 13 localități răspândite în toată 
țara în 2009, proiecte speciale de deosebit impact - un efort 
de o dimensiune cu adevărat națională!....” 
Adrian Ciorna, Preşedinte, Habitat for Humanity  România
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Habitat for Humanity

Partener: Asociația Habitat for Humanity România 

Beneficiari: 43 familii defavorizate din 13 localitati din România
Perioada de desfăşurare: 2007 - prezent

Activitati desfasurate:
În 2009, Fundaţia Vodafone a decis să continue colaborarea 
cu Habitat for Humanity România, sponsorizând construcţia 
a 43 de locuinţe în toată ţara: Beiuș, Bechet, Bălțești, Cluj, 
Comănești, Cumpăna, Dej, Moinești, Oarja, Popești, Rădăuți, 
Vânători-Neamţ. În perioada martie – noiembrie 2009, 
peste 250 de voluntari, angajați Vodafone, s-au implicat 
activ în construirea de locuinţe pentru familii defavorizate. 
In urma acestei actiuni, 43 de familii au fost ajutate în urma 
proiectului să locuiască decent, peste 50 de copii au unde 
să înveţe şi să se joace si peste 100 de persoane locuiesc în 
condiţii sănătoase.

Parteneriatul 

dintre Fundația Vodafone România şi Asociaţia Habitat for 
Humanity România a început în 2007, timp în care peste 650 
de voluntari, angajaţi Vodafone, au voluntariat în cadrul a 13 
proiecte de construcţie.

Habitat for Humanity Romania construieste si renoveaza 
locuinte simple, decente si accesibile ca pret pentru si 
impreuna cu familiile nevoiase al caror viitor este afectat 
grav de conditiile in care acestea locuiesc. Pana acum, peste 
1.000 de familii din Romania si 250.000 de familii din 100 de 
tari  beneficiaza de case construite prin programul Habitat.

Mulțumim voluntarilor Vodafone pentru 
bucuria nemărginită pe care ne-au adus-o în 
anul 2009. Fără ajutorul și munca lor, visul 
nostru de a avea propria casa și de a trăi decent 
nu ar fi fost posibile. Dumnezeu să vă aibă în 
pază! Ecaterina Silaghi, beneficiar, Dej

Este o sansa reala pe care o dam unor oameni care au nevoie de noi. Vezi 
oameni zambind si te gandesti ca tu ai ajutat.  
– Alina, Team Leader Vodafone Store Timisoara

Este o munca de echipa, este mult de lucru, dar merita sa vezi ca la 
sfarsitul zilei tu ai reusit sa aduci speranta in inimile celor care au avut 
nevoie de ajutorul tau.” – Narcis, Dealer Channel Manager Arad-Bihor

,,Ce treabă are un angajat Vodafone cu construcția de 
locuințe pentru familii nevoiașe?!” se minunează mulți 
oameni cu care vorbesc despre partenerul Habitat for 
Humanity România.
E simplu, compania își încurajează fiecare angajat sa facă 
fapte bune, de bună voie, 2 zile lucrătoare într-un an. Să 
finanțezi și să implici sute de voluntari Vodafone pentru ca 
la final mai mult de 60 de familii din toată țara să aibă o casă 
bună înseamnă să-ți pese. Înseamnă să crezi că schimbarea 
în bine a vieții celor necăjiți va însemna bunăstare pentru 
întreaga comunitate. O treabă adevărată!”
Zamfir Todor, Manager de Dezvoltare Resurse si 
Comunicare, Habitat for Humanity



The Romania Vodafone Foundation Programs

Education programs 
Chance for Life- Vodafone Bucuresti
This program aims to help those who are often deprived of special 
social services: children with very high potential that come from 
financially or socially challenged families.

Vodafone Scholarship Sulina
The Vodafone Scholarship program helps 30 children with high 
intellectual potential, by supporting their learning efforts in a 
daycare center

“Steluţa” Center
The impact of “Steluţa” Daycare Center’s educational program is 
visible, covering not only the educational aspects, but also the 
socio-economical, psychological and material ones.

“Şcoala Edelweiss” Center
The school provides support for the psychological evolution of 
130 children from Ţiglari, Sibiu.

“Grădiniţa Edelweiss” Damian - Dolj Center
The program helps 60 children in Damian village, Dolj, by 
supporting their families in order to prevent child abandonment 
or abuse of any kind inside the family.

“Căsuţa Minunată” Center
The Wonder Home Program helps parents take care of their 
children. The community supports families from Jimbolia, helping 
them raise their children once they turn 2 and parents have to 
get back to work. The main purpose of this program is preventing 
child abandonment and separation of children from their families.

ALIAT 
The Vodafone Foundation in collaboration with ALIAT (Alliance for 
Fighting Alcoholism and Drug Addiction) developed a pilot project 
in 4 highschools in Bucharest using the direct transfer of abilities 
method to teach the children about the dangers of starting to use 
drugs. 

SOS The toy car
SOS Playbus helps children improve their imagination, memory, 
focus ability, better comprehend and follow rules, improve their 
social abilities and understand justice and tolerance concepts.

Family abandon prevention 
“Casa Agar” Maternal Center
The „Agar Home” maternal center aims to prevent child 
abandonment by granting full support to mothers and children 
with social difficulties, for a period of 9 months, offering them 
emotional, material and educational help.

“Speranţa pentru mâine” Family Center
The purpose of this project is offering abandoned children and 
teenagers the possibility of growing up in a family. The program 
includes social and family services for 16 abandoned children 
from Bucharest and Giurgiu.

Let’s make a friendly world for children!
This project is meant to provide a friendly environment in 
maternity hospitals in 4 communities of Timis area: Faget, 
Lugoj, Jimbolia and Sannicolau Mare, in order to prevent child 
abandonment and abuse, offering information and advice to 
young mothers

Let’s keep children and parents together!
The project’s purpose was child abandonment prevention for 
newborns and special needs children from poor families by 
offering professional assistance to their families and also by 
raising social awareness about this problem.

Sport programs 
Sport in the wheelchair
We support the social integration of the physically challenged 
individuals, using sport as a way of promoting their abilities.

Programs for children with special needs
We care together!
Our program is an innovative one, trying to offer support and 
assistance to families with members suffering from incurable 
diseases

Hope for today
The “Hope for Today” program aims to normalize the lives of 
the young HIV positive people institutionalized in the Vidra 
Placement Center. The organization has been working for this 
purpose since 2002 and still manages every day to bring them 
closer and closer to an independent and free status

A Chance to social integration for children with 
cerebral motor Infirmity.
The project’s purpose is to provide wheel-chairs and personalized 
positioning systems for 120 children with sever moving 
disabilities, including children with cerebral and physical 
disabilities, aged between 3 and 18 years.

Occupational Therapy workshop for young people 
affected by intellectual disabilities, placed in family-
type homes
The purpose of the program is to create a maintainable 
opportunity of vocational instruction and community integration 
for  12 young people affected by intellectual disabilities, placed 
in family-type homes, for the improvement of their personal 
independence and life quality.

“ Pentru Voi” Foundation 
Every month, 10.000 rolls will be offered to social services 
providers in Timiş County, for people in poverty. The rolls are 
made by adults with intellectual disabilities, employees of the 
bakery ran by the “Pentru Voi” Foundation

Together we defeat autism!
Autism is a very severe growth neurobiological disorder, which 
settles at birth or in the first 2-3 years of life. Autism can appear in 
all kinds of families, regardless of the social environment, race or 
ethnicity and it affects 4 times more boys than girls.

Sport programs
Sport in the wheelchair
We support the social integration of the physically challenged 
individuals, using sport as a way of promoting their abilities.

Special Olympics Romania Competition
The organization promotes the social integration of the 
intellectually challenged people through sport, the improvement 
of their health. It also tries to influence the public opinion 
regarding people suffering from intellectual disabilities.

The International Wheelchair Basketball Tournament 
‘Maria’, the5th edition,
 The Vodafone Romania Foundation support “Pinochio” 
Association in order to create the opportunity for the Romanian 
wheelchair basketball players to compete in organized 
events, according to the international standards, against more 
experienced teams which are entering the professional leagues in 
their countries. 

Voluntarii Vodafone alaturi de pacientii Hospice Casa Sperantei

Voluntarii  au citit povestea copilariei lor

Stiati ca un roman din 5 cunoaste o persoana care sufera din 
cauza unei boli incurabile si numai 5% din romanii care se 
lupta cu durerea si cu acceptarea unui diagnostic de boala 
incurabila pot beneficia de ingrijire paliativa adecvata oferita 
de ONG-uri de profil si de cateva sectii de spital din tara?

Fundatia Vodafone sustine de peste trei ani programele 
Fundatiei Hospice Casa Sperantei, care asigura gratuit 
servicii de ingrijire paliativa in judetul Brasov si in Bucuresti 
pentru copii cu cancer, leucemie, distrofii neuro-musculare, 
malformatii congenitale si pentru adulti bolnavi de cancer. 

In perioada Sarbatorilor de Iarna, voluntarii Vodafone alaturi 
de  echipa de profesionisti de la Hospice Casa Sperantei 
Brasov  au cunoscut  cativa copii care au nevoie de ajutorul 
nostru, daruindu-le un pachet de la Mos Craciun.

Voluntariatul este dovada ca exista oameni care aleg sa faca 
ceva, oameni dornici sa se implice pentru a aduce o schimbare 
in bine in viata celor din jurul nostru, mai putin norocosi. 

Fundaţia Vodafone Romania sustine la fiecare final de an, in 
preajma sarbatorilor, proiectul „Povesti de iarna”, prin care 
dorim sa reinviem povestile copilariei. Pentru ca acestea devin 
nemuritoare doar atunci cand le citesti si le transmiti mai 
departe.

”Povesti de iarna” a pornit de la ideea de a implica angajatii 
Vodafone in programe de voluntariat in beneficiul copiilor 
din centrele de plasament si din centrele de zi sustinute de 
Fundatia Vodafone.
In fiecare an, in preajma Craciunului, timp de doua saptamani, 
voluntarii sunt alaturi de beneficiarii Fundatiei Vodafone si dau 
viata povestilor cu care ei au crescut. Copiii sunt ajutati astfel 
sa se apropie de istoriile si legendele nemuritoare care au 
fascinat generatii intregi. 

Sa invingem durerea este greu, dar impreuna putem face 
miracole pentru acesti copii.
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Healthcare programs
The renovation and equipping of the Oncology and 
Ultrasound Departments of the Fundeni Institut in 
Bucharest
This is another important project in Vodafone Foundation’s fight 
to improve the medical system in Romania. In this case, Vodafone 
donated 86.000 Euro for renovation and another 42.000 Euro for 
new equipment in the Oncology and Ultrasound Departments of 
Fundeni Institute.

Equipping the ”Victor Babes” Hospital
The Vodafone Romania Foundation has donated to the Victor 
Babes Hospital in Timisoara important medical equipment that 
will help better diagnose and treat infectious diseases including 
HIV infection or chronic and acute hepatitis.

Equipping the Emergency Hospital in Timisoara
Many times, doctors not only have to know how to save a 
life but also have the technical means to do that. This is why, 
Vodafone supported the “Together for life” program of the “Aurel 
Mogoseanu” Association by donating to the Emergency Hospital 
in Timisoara medical equipment for the Intensive Care Clinic.

Elders programs
Support for the poorest poor
This program aims to improve the life conditions of elders living 
immobilized in extreme poverty, by providing them with social 
and medical services in their own homes.

Integrated Services for elderly people
The project offers integrated care services for elders living in 
Bacau. It also tries to arise the public and authorities’ interest 
about organizing and financing of the medical-social community 
care services.

Volunteers programs
Habitat for Humanity
In 2009, the Vodafone Foundation decided to continue the 
collaboration with Habitat for Humanity Romania sponsoring the 
construction of 43 houses for families with social difficulties all 
over the country.

Winter stories
Every year, during the winter holidays, the Vodafone Foundation 
supports the “Winter stories” project. This idea started from a wish 
to involve the Vodafone employees in the Foundation’s activity 
and continues every year for two weeks with storytelling in the 
orphan centers with which Vodafone Foundation works.

Hospice
An incurable disease is incredibly hard to deal with. This is why the 
Vodafone Foundation fully supports the activity and programs of 
the Hospice House of Hope Foundation which gives, free of any 
charge, care and medical assistance to children suffering from 
cancer, leukemia, congenital malformations or cancer sick adults, 
in their centers in Bucharest and Brasov.

The Romania Vodafone Foundation Programs

English Summary
The Vodafone Romania Foundation the first 
non-guvernamental organization in Romania 
founded and financed by the company`s 
employess funded during ten  years of 
activity over 300 programs to support 
children elders disabled and disavantaged 
people as well as victims of natural disasters.

Financial report for the Vodafone Romanian Foundation, 2009

Sources
RON

2% Income Tax 129,699.39

Vodafone Romania employess ( regular contribution) 193667, 39

Vodafone Group Contribution 691,215.00

Vodafone Romania contribution 14,664,326.84

Other sponsorship 14915

Total 15,500,156.23

Application of funds by category of beneficiary
RON

Social Welfare 3,235,209.19

Education 2,540,272.36

Sport 656,394.00

Other 3,809,511.96

Health 2,157,181.19

Total 12,398,568.70
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Fundatia “x”
Proiectul “x”
Programe pentru

Proiectul Speranta pentru maine reprezinta un centru 
de tip familial pentru copii abandonati. Numarul de 
beneficiari ai proiectului este de 21 de copii, cu vërste 
cupri nse öntre 2  si 16 ani. Proiectul se adreseaza 
copiilor abandonati in centre de plasament de catre 
parintii naturali sau copii aflati in risc major de abandon 
familial.
Centrul este compus din trei casute de tip familial 
pentru parintii sociali si copiii af lati in grija lor si o cladire 
administrativa pentru gazduirea de activitati comune.
 
Fiecare casa gazduieste o familie sociala (mama, tata, 
cel mult doi copii naturali) impreuna cu copiii ocrotiti. 
Aici, copiii beneficiaza de o viata normala, in sanul unei 
familii care le ofera toate conditiile pentru o dezvoltare 
fizica si emotionala armonioasa. 
 
Activitatile care au avut loc in cadrul programului in anul 
2007 au fost conforme obiectivelor proiectului. Aceste 
activitati au cuprins consiliere si asistenta sociala, 
mediere sociala, consiliere psihologica, recuperare si 
reabilitare socio-afectiva si psiho-comportamentala, 
educatie, recuperare si reabilitare emotionala, activitati 
de sprijinire si orientare a tinerilor pentru integrarea, 
readaptarea si reeducarea profesionala, ingrijire social 
medicala, suport material, precum si asistenta si servicii 
in domeniul igienei personale si a locuintei
  
Printre proiectele de viitor ale centrului Speranta 
se numara deschiderea unui centru de zi in cadrul 
Centrului de tip familial care sa ofere asistenta sociala, 
educationala si psihologica acelor copii din comunitate 
care provin din familii foarte sarace, aflate in risc major 
de excludere sociala, dezvoltarea centrului comunitar 
si amenajarea unui spatiu de joaca in incinta curtii 
Centrului de tip comunitar
 
Proiectul Centrului de tip familial Speranta pentru Maine 
a primit sprijinul multor voluntari din Romania si din 
strainantate. Acestia au fost in mare parte persoane 
tinere, studenti sau proaspat absolventi. Indiferent 
de modalitatea prin care acesti voluntari au ajuns 
sa contacteze asociatia (in urma citirii anunturilor 
de cautare de voluntari, gasirii pe internet a site-ului 
Asociatiei, recomandarii de catre terte persoane 
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Financial report for the Vodafone Romanian Foundation, 2009

Beneficiaries RON  

Scheherazade Foundation 1,003,250.00

"Habitat for Humanity" Association 883,200.00

"Sfântul  Stelian" Association 587,520.00

"World Vision" Organization 576,095.00

"Motivation" Foundation 510,700.00

" Edelweiss " Foundation 433,521.00

 Profilaxis Medical Help Foundation 433,198.00

" Chance for Life" Foundation 420,365.00

" Hospice Casa Speranţei" Foundation 401,724.00

The children and parents society 385,000.00

 Fundeni Clinical Institute 318,109.19

Special Olympics Foundation 225,994.00

"Touched" Association 225,650.00

 "SOS Satele Copiilor" Foundation 199,121.96

"UpDown" Association 180,000.00

Community Support Foundation 159,395.00

Fundatia Bethany 140,000.00

Oradea School 124,426.40

"OvidiuRom" Association 118,860.00

"Caritas" Association 117,000.00

Romania Red Cross 107,300.00

UNICEF 106,800.00

"Livone" Association 90,000.00

"O familie pentru fiecare" Association 83,250.00

"Horia Motoi" Association 76,800.00

"Sfantul Arhidiacon Stefan" Association 75,850.00

Romanian Angel Appeal 67,240.00

" Metanoia" Association 62,400.00

Center for Rural Assistance 37,300.00

Romanian Foundation Angel Appeal 36,000.00

The General Directorate of Social Assistance and Child Protection   Suceava 35,378.00

 "Caleidoscop" Association 28,194.00

International Women's Association 27,520.00

"Hecuba" Foundation 18,000.00

The Romanian Foundation for Children, Community and Family 16,515.00

“Spune” Association 15,400.00

"Pentru Voi" Association 12,000.00

Clinical hospital  Dr. Alex Obregia 10,500.00

Primaria Comunei Nalbant 10,000.00

Second Chance 10,000.00

Other projects under 10,000 ron 4,028,992.15

Total 12,398,568.70

Email: fundatia.vodafone_ro@vodafone.com
www.fundatia-vodafone.ro

Fundaţia Vodafone România
Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București
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