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Scrisori de la prieteni
Sunt peste 14 ani de când Asociaţia
Sfântul Stelian beneficiază de suportul
Fundaţiei Vodafone, în cadrul
unui parteneriat care s-a dovedit
fundamental pentru dezvoltarea
proiectelor noastre, în ceea ce privește
creșterea numărului de beneficiari,
varietatea și profesionalismul
Noi, cei de la HOSPICE, suntem
activităţilor desfășurate, precum
onoraţi de prietenia constantă a
și stabilitatea financiară a acestor
Fundaţiei Vodafone.
programe.
Sunt mulţi ani de când primim sprijinul Dincolo de cuvinte, Fundaţia
Fundaţiei Vodafone, iar acest sprijin a
Vodafone a reprezentat pentru noi
însemnat mii de copii și adulţi îngrijiţi
implicare în toate acţiunile, prietenie,
gratuit la HOSPICE, și zile trăite
căldură și mult interes pentru
demn și fără durere alături de cei dragi. beneficiarii noștri comuni, copiii
Pentru noi, ei nu sunt pacienţi ci
dezavantajaţi de la Centrul Familial
sunt copii, fraţi, părinţi sau bunici
"Speranţa pentru mâine" din Greaca
care au familii iubitoare. De aceea,
și copiii din Programul Educaţional
ne bucurăm că Fundaţia Vodafone
"Steluţa". Suportul financiar,
a înţeles misiunea și viziunea nostră
sfaturile și implicarea voluntară a
ca organizaţie și a decis să ne sprijine
angajaţilor companiei spre ajutorarea
proiectele.
beneficiarilor noștri
Credem că împreună am reușit de-a
ne-au permis să dăruim fiecărui copil
lungul anilor să ne punem amprenta
șansa de a depăși condiţiile dificile în
asupra vieţii pacienţilor noștri și
care trăiește și de a-și construi un viitor
a familiilor lor. Mulţumim mult,
mai sigur.
Fundaţia Vodafone!
Putem spune, fără exagerare,
Alexandru Pădureanu, Director
că fiecare zâmbet al copiilor din
Executiv, Fundaţia Hospice Casa
proiectele noastre, șansa lor de a
Speranţei
învăţa, de a crește frumos, toate
acestea se datorează Fundaţiei
Vodafone.
Sunteţi prietenii cu care am făcut să
se întample lucruri minunate în vieţile
copiilor necăjiţi. Cu voi am simţit tot
timpul că nu suntem singuri, am simţit
bucuria lucrurilor frumoase făcute
împreună. Este un dar de la Dumnezeu
să cunoști și să lucrezi cu oameni ca
voi.
Irina Drăgoi, Președinte Asociaţia
Sfântul Stelian

pagina 02 || Raport anual 2012

Fundaţia Vodafone România susţine
programele Fundaţiei Motivation de 12
ani. În acești ani, colaborarea noastră
a facilitat accesul a sute de copii și
tineri cu dizabilităţi la scaune rulante
personalizate, la programe sportive
adaptate și la oportunităţi de implicare
în activităţi care să le valorizeze
abilităţile.
Un domeniu în care primim
susţinere puternică din partea
Fundaţiei Vodafone este dezvoltarea
întreprinderii sociale Motivation. Aici
lucrează tineri cu dizabilităţi transferaţi
din centre de plasament, care trăiesc
acum într-un mediu de tip familial
oferit de Motivation. Întreprinderea
socială dezvoltată cu sprijinul Fundaţiei
Vodafone le oferă tinerilor noștri
ocazia de a-și descoperi talentele și
de a arăta celor din jur ce pot face.
Valorizarea obiectelor decorative sau
a legumelor și plantelor decorative
cultivate în serele Motivation cu
participarea tinerilor contribuie la
susţinerea financiară a serviciilor pe
care Motivation le oferă.
Fundaţia Vodafone România
ne-a ajutat să implicăm tinerii
dezinstituţionalizaţi cu dizabilităţi în
activităţi din care ei învaţă noi abilităţi
și prin care participă la realizarea unor
produse apreciate de cei din jurul lor.
Cristian Ispas, Director General,
Fundaţia Motivation România

15 ani de fapte bune
În urmă cu 15 ani, Fundaţia Vodafone lansa
primele proiecte sociale din România, în
domeniul educaţiei şi sănătăţii. Când privim
în urmă, numărăm 15 ani de fapte bune
puse în slujba organizaţiilor non profit din
toată ţara şi mai ales în slujba beneficiarilor
acestora, copii, bătrâni, tineri cu nevoi
speciale şi familii nevoiaşe.
Mărturie stau cele peste 700 de proiecte
şi cele peste 15 milioane de Euro investiţi în
diferite programe din domeniile sănătate,
educaţie, prevenirea abandonului familial,
programe speciale pentru
tineri cu dizabilităţi
şi vârstnici, şi sute de
programe de voluntariat.
În toate proiectele i-am
avut alături de noi pe
angajaţii Vodafone, care
au dorit să facă fapte bune
pentru comunitatea în care compania îşi
desfăşoară activitatea.
În urmă cu 15 ani, mai mulţi angajaţi ai
companiei au pus bazele primului proiect
de deducere salarială din mediul de afaceri
privat, un Fond Deschis, care funcţionează
şi astăzi prin dăruirea a sute de angajaţi
care donează lunar un procent din salariul
lor către proiectele Fundaţiei Vodafone.
Pentru că în 15 ani multe organizaţii non
profit au dorit să ni se alăture am reuşit să
susţinem, atât finaciar cât şi prin voluntari,
peste 600 de ONG-uri din diferite zone
ale ţării, ajutând astfel aproape 200.000
de oameni aflaţi în nevoie. La baza tuturor
proiectelor a stat dăruirea colegilor noştri
care au participat ca voluntari la sute de
programe dedicate copiilor proveniţi din

familii nevoiaşe sau abandonaţi, tinerilor cu
dizabilităţi şi familiilor sărace.
Ne-am implicat în multe domenii,
iar în ultimii ani am susţinut constant
sistemul medical din România, renovând şi
dotând cu echipamente diferite spitale din
Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Timişoara. Am
dezvoltat parteneriate puternice bazate pe
încredere şi susţinere reciprocă şi, mai mult
decât atât, am lansat proiecte inovative
care să folosească tehnologiile mobile şi
care să aducă beneficii reale comunităţii.
În 2012 am susţinut
cel mai ambiţios proiect,
construcţia unei noi
secţii de terapie intensivă
pentru nou-născuţi, la
spitalul Marie Curie, cu
o investiţie de peste 1
milion de Euro. Proiectul
a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia
Inima Copiilor. Şi tot anul trecut am lansat
proiectul "Mobile for Good", dedicat
persoanelor cu diabet, bătrânilor îngrijiţi
la domiciliu şi sportivilor cu dizabilităţi
intelectuale.
În acest raport veţi regăsi proiectele
noastre pe care le-am desfăşurat cu drag şi
pasiune în 2012, alături de partenerii noştri
tradiţionali.
Mulţumim tuturor celor care ne-au fost
alături de-a lungul timpului, colegilor noştri
care se implică permanent în proiectele de
voluntariat şi partenerilor alături de care
sărbătorim 15 ani de fapte bune.
Fundaţia Vodafone România
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Funda]ia Vodafone România
Istoric

Suntem o organizaţie care oferă
ajutor celor bolnavi, celor cu nevoi
speciale şi celor dezavantajaţi, în
special copiilor şi bătrânilor.
În cei 15 ani de activitate, Fundaţia
Vodafone România a finanţat peste
700 de programe în beneficiul
copiilor, bătrânilor, persoanelor
defavorizate, cu dizabilităţi şi în
domeniul sănătăţii.
De la înfiinţare, în anul 1998,
Fundaţia Vodafone România a
investit peste 15 milioane de Euro
în proiectele derulate in parteneriat
cu diferite organizaţii nonguvernamentale din ţară.
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. Este misiunea asumată şi
urmărită cu consecvenţă în cei 15 ani
de existenţă.
Fundaţia Vodafone România s-a
înfiinţat în 1998, iar anul acesta
împlineste 15 ani, având o lungă
tradiţie în susţinerea activităţilor
de responsabilitate corporativă.
Prin intermediul programelor
desfăşurate, am reuşit să ne
îndeplinim misiunea, aceea de a
îmbunătăţi viaţa oamenilor, de
a-i ajuta să comunice mai uşor şi
să fie în legătură permanentă cu
cei din jur.
Activitatea Fundaţiei este
finanţată de către Vodafone
România, printr-un buget anual,
la care se adaugă donaţii anuale
din partea Fundaţiei Grupului
Vodafone.
Angajaţii Vodafone România
contribuie la activitatea
Fundaţiei, Vodafone fiind prima
companie care a constituit un
Fond Deschis în cadrul căruia
angajaţii donează voluntar, în
fiecare lună, un procent din
salariul lor pentru activităţi de
caritate desfăşurate de Fundaţie.

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 school” şi a

centrelor de zi pentru copii
şi tineri din familii nevoiaşe.
• Crează şanse egale pentru
copii şi tineri cu nevoi
speciale (autism, sindrom
Down) şi care 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.

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 de selecţie
ale proiectelor sociale pot fi
consultate pe site-ul Fundaţiei,
www.fundatia-vodafone.ro.
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Programul Mobile for Good

Prin programul Mobile for
Good, Fundaţia Vodafone
vine în sprijinul a trei
comunităţi de beneficiari,
folosindu-se de puterea
comunicaţiilor mobile

pentru a îmbunătăţi viaţa
persoanelor dezavantajate
sau a celor cu probleme
de sănătate.
Cu o investiţie de
aproximativ 500.000 de
Euro din partea Fundaţiei
Vodafone şi beneficiind
de accesul la reţeaua
şi serviciile Vodafone,
"Mobile for Good"
debutează cu programe
speciale care vin în

sprijinul a 3 categorii de
beneficiari: persoanele
bolnave de diabet, bătrânii
care au nevoie de îngrijire
la domiciliu şi sportivii cu
dizabilităţi intelectuale.
Cele trei proiecte
sunt derulate în
parteneriat cu Asociaţia
Caritas Alba-Iulia,
Asociaţia React şi
Fundaţia Special Olympics,
pentru 750 de persoane.
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Mobile for Good pentru
b`trânii îngriji]i la domiciliu
Tehnologia ne ajută să fim în contact permanent cu cei dragi.
Însă, penru cei care nu au familie şi nici nu se pot îngriji singuri,
a comunica înseamnă supravieţuire. 150 de bătrâni asistaţi la
domiciliu de către Asociaţia Caritas şi persoane vârstnice cu
vârste cuprinse între 60 şi 90 de ani au primit telefoane cu
ajutorul cărora alertează asistenţii Asociaţiei atunci când au
nevoie de ajutor. Telefoanele au butoane speciale de panică
folosite în situaţii de urgenţă. Beneficiarii sunt din judeţele Alba,
Covasna, Harghita, Hunedoara şi Mureş.

"Nu am avut telefon niciodată,
pentru că nu mi-am permis.
Telefonul primit prin acest
program înseamnă pentru mine
siguranţă... siguranţa că oricând
am nevoie de ajutor, cineva va
veni să mă ajute. De acum nu
mai sunt singur." – beneficiar
al programului, în vârstă
de 64 de ani, din minicipiul
Topliţa, judeţul Harghita.
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Mobile for Good pentru
persoanele cu diabet
În prezent, în România există aproximativ 1 milion de pacienţi diagnosticaţi cu diabet (în
creştere cu 6% faţă de anul trecut). Diabetul este o boală cronică care reduce speranţa de viaţă
a pacientului cu până la 20 de ani. În acelaşi timp, diabetul este o boală care poate fi ţinută sub
control printr-un management eficient al glucozei sanguine.
Prin programul Mobile for Good, Fundaţia Vodafone alături de Asociaţia React vine în sprijinul
persoanelor cu diabet de tip 1 şi 2, pentru a-i ajuta să îşi monitorizeze sănătatea. Au fost analizate
528 de dosare şi selectaţi pentru programul pilot 500 de pacienţi. Aceştia au primit gratuit kit-ul
"Controlin" ce conţine un glucometru de ultimă generaţie cu Bluetooth încorporat, consumabile
pentru un an de zile şi acces la o aplicaţie pe telefonul mobil. Prin intermediul aplicaţiei, atât
pacienţii cât şi medicii acestora au acces zilnic la rezultatele glicemiei.

"Vă mulţumesc pentru că m-aţi
acceptat în acest program. Sunt
bolnav de 25 de ani, iar cei doi
copilaşi mă motivează să fiu cât
mai mult lângă ei. Am nevoie
de acest proiect pentru a le fi
alături cât mai mult timp." –
beneficiară a programului
Mobile for Good
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Mobile for Good pentru
sportivii cu dizabilit`]i
Alături de Special Olympics, Fundaţia Vodafone vine în sprijinul
sportivilor cu dizabilităţi intelectuale. Programul Mobile
for Good îi ajută pe cei 100 de sportivi ai Fundaţiei Special
Olympics să îşi îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia
fizică, cu scopul integrării lor sociale şi a creşterii performanţei
sportive. Sportivii au acces la o aplicaţie pe telefonul mobil,
pentru monitorizarea sănătăţii în cadrul competiţiilor sportive.
Cu ajutorul acestei aplicaţii, sportivii sunt înştiinţaţi telefonic
sau prin SMS în legătură cu recomandările pe care trebuie să
le urmeze în urma controalelor medicale. Tot prin programul
"Mobile for Good", Fundaţia Vodafone oferă voluntarilor Special
Olympics tablete Vodafone pentru introducerea informaţiilor
medicale în aplicaţia special creată pentru acest proiect.

"Obiectivul nostru este să
menţinem starea de sănătate
a sportivilor. Folosirea
telefoanelor mobile înseamnă
un real progres în ceea
ce priveşte îmbunătăţirea
calităţii vieţii sportivilor
noştri. Aceştia sunt înştiinţaţi
telefonic, prin intermediul
unor SMS-uri, în legătură cu
recomandările pe care sportivii
trebuie să le ia în considerare,
în urma controalelor medicale."
– Katharina Kiss, Special
Olympics
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Voluntar de profesie – edi]ia a treia
Fundaţia Vodafone a lansat în
România acest program pentru
a veni în sprijinul celor care şi-au
dorit dintotdeauna să lucreze
în beneficiul copiilor, bătrânilor
şi familiilor defavorizate în
cadrul unei organizaţii non
profit. Persoanele selectate în
program renunţă la locul de
muncă pentru o perioadă de
şase luni, pentru a lucra într-un
ONG din România. În 2012, 18
persoane au ales să îşi dedice
timpul şi experienţa în beneficiul
persoanelor care suferă de
scleroză multiplă, copiilor
bolnavi de cancer, tinerilor
seropozitivi, familiilor ce nu pot
avea copii, bătrânilor cu diferite
dizabilităţi şi copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi în străinătate.
Fundaţia Vodafone a fost
alături de voluntari pe toată
durata programului (şase luni),
oferindu-le un salariu şi sprijin în
derularea proiectelor.

Adrian Magda este din Beiuş şi
aproape toată viaţa a lucrat ca voluntar.
Faptele bune sunt cartea sa de vizită. În
programul Voluntar de profesie, Adrian
a lucrat pentru Fundaţia Charity Works
România ca şi coordonator de voluntari.
Şi-a dorit să aducă împreună ONG-urile
şi companiile şi a reuşit să pună bazele
primei platforme de teambuilding social.

Dragoş Paloş are 35 de ani
şi a lucrat timp de şase luni pentru
Asociaţia Hope for Life. Prin programul
Voluntar de profesie, Dragoş a început
un nou drum, întorcându-şi faţa şi
către cei mai în vârstă decât noi, către
seniorii societăţii care merită respectul
generaţiilor ce le urmează.
El a reuşit să demareze o campanie de
strângere de fonduri pentru institutul
Ana Aslan, un brand de ţară ignorat în
ultimul timp.

Cristian Dima este de profesie
arheolog, are 29 de ani şi şi-a dorit ca
în cele şase luni de proiect să lanseze
Centrul de Consiliere şi Informare
pentru persoanele care suferă de
scleroză multiplă. La Asociaţia
Speromax Alba-Iulia, Cristian a vizitat
toţi cei 120 de beneficiari, chiar
şi în zone greu accesibile, pentru
a-i înţelege, pentru a le cunoaşte
problemele şi pentru a-i ajuta.

Elena Cazacu este din Iaşi, iar la
cei 28 de ani ai săi se poate mândri deja
cu mulţi ani de voluntariat pentru copiii
care suferă de cancer şi sunt internaţi în
spitalele din România.Timp de şase luni,
Elena s-a dedicat copiilor de la spitalul
Sfânta Maria din Iaşi, lucrând ca voluntar
pentru Asociaţia Little People.
A coordonat toate activităţile cu voluntari
din secţia de hemato-oncologie organizate
special pentru copii, dar şi pentru părinţii
lor. Elena rămâne în continuare alături de
Asociaţie, lucrând ca voluntar.

Ana Maria TĂsica s-a dedicat timp
de şase luni Fundaţiei Chance for life. Este
studentă şi are 21 de ani. A lucrat împreună
cu beneficiarii Fundaţiei, tinerii seropozitivi
cu dizabilităţi. Beneficiarii proiectului au fost
abandonaţi de părinţii la vârste fragede şi
au crescut în orfelinate, motiv pentru care
efectele instituţionalizării şi-au pus puternic
amprenta asupra dezvoltării lor fizice şi
mentale. Prin proiectul "Abilităţi de viaţă,
un pas către indepedenţă", Ana a reuşit
să îi înveţe pe tineri ce înseamnă o viaţă
independentă şi cum să se descurce în viaţă.
Raport anual 2012 || pagina 13

Oana Gheorghiu are 42 de
ani şi timp de şase luni a lucrat pentru
Fundaţia Cristian Şerban din Timişoara.
Şi-a dorit să renoveze centrul medical
de tratament şi recuperare din Buziaş,
singurul centru în care bolnavii de
hemofilie beneficiază de recuperare şi
tratament. A reuşit şi, după şase luni,
centrul a devenit o a doua casă pentru
mulţi pacienţi.

Carmen Uscatu are 37 de
ani, este din Bucureşti şi a lucrat ca
voluntar pentru Asociaţia Dăruieşte
Viaţă. În urmă cu câţiva ani, Carmen
s-a dedicat oamenilor bolnavi de
cancer, tineri, copii şi adulţi. Carmen
şi-a propus să realizeze o campanie
de strângere de fonduri pentru
a moderniza aparatele existente
pentru radioterapie, cât şi pentru
achiziţionarea altora noi. De
asemenea, Carmen luptă în continuare
pentru asigurarea gratuităţii
tratamentului radioterapeutic al
fiecărui pacient.

Alina Iacob este economist,
are 35 de ani şi este voluntar al
Asociaţiei SOS Infertilitatea încă din
2008. Şi-a dedicat timpul şi experienţa
profesională pentru cauza părinţilor
care nu pot avea copii decât cu ajutor
medical sau prin adopţie. Timp de şase
luni, Alina a construit o campanie de
conştientizare a problemelor cu care
se confruntă în România părinţii care
doresc să adopte un copil.

Iulian Chihaia este asistent
medical la Spitalul Universitar. În
programul Voluntar de profesie, Iulian
a pus bazele unui centru medico-social
pentru beneficiarii Asociaţiei Sfântul
Stelian din Bucureşti şi Greaca. Timp
de şase luni, Iulian a organizat sesiuni
de educaţie sanitară atât în centrul
educaţional de zi pentru copii, cât şi în
centrul de tip familial, dar şi la domiciliul
celorlalţi beneficiari, în ceea ce priveşte
prevenţia unor boli ca tuberculoza,
hepatita B, bolile demato-venerice,
parazitozele, HIV, SIDA, diabet etc.

Radu MeiroŞu are 43 de ani şi
este profesor. Lucrează în mediul ONG
de foarte mulţi ani, iar timp de şase luni
s-a dedicat Fundaţiei Sfântul Dimitrie.
A reuşit să lanseze diferite campanii de
strângere de fonduri pentru Fundaţie, dar
şi să înscrie foarte multe proiecte pentru
obţinerea de finanţare internaţională.

Silvia Dumitrache s-a înscris în
programul "Voluntar de profesie" cu un
proiect special "Te iubeşte mama", care se
adresează copiilor ai căror părinţi pleacă să
lucreze în străinătate şi sunt lăsaţi în grija
familiei. Proiectul a constat în facilitarea
comunicării între "orfanii migraţiei" (copii
din România, cu precădere din zona
Moldovei) şi părinţii lor. Relaţiile dintre copil
şi mamă sunt alterate în această situaţie şi
produc dezechilibre grave în dezvoltarea
copilului rămas acasă fără părinţi.
Silvia a reuşit să îi aducă aproape pe copii
şi părinţii lor prin intermediul Asociaţiei
Naţionale a Bibliotecilor care a pus la
dispoziţie spaţiile necesare pentru întâlnirile
virtuale săptămânale.
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Sofia Barbu are 39 de ani şi
a lucrat timp de şase luni pentru
Asociaţia Mediaşul pentru Cultură,
care are în grijă bătrâni cu diferite
dizabilităţi. Prin proiectul "Şansa de
a da un click!", Silvia şi-a propus să
înfiinţeze o bibliotecă şi un centru
de informatică pentru beneficarii
Centrului de Recuperare şi Reabilitare
a Persoanelor cu Handicap din Mediaş.

Mihăiţă Mihai are numai 24 de
ani si timp de şase luni a lucrat pentru
Asocaiţia Hercules şi pentru cei 50
de copii, beneficiari ai Asociaţiei. I-a
învăţat pe copii ce înseamnă fotografia
şi ce înseamnă meseria de fotograf, prin
intermediul proiectului "Fotografii prin
ochii copiilor". Totodată, Mihăiţă a fost un
sprijin pentru copiii de la centrul de zi, în
rezolvarea temelor de matematică, limba
română sau limba străină. Pentru că i-a
îndrăgit atât de mult pe copii, dar şi copiii
pe el, Mihăiţă va lucra în continuare la
Asociaţia Hercules.

Ioana Ungurianu are 25
de ani şi este business analyst la
Vodafone România. Timp de şase luni
a ales să lucreze pentru Asociaţia
Împreună Pas cu Pas. S-a înscris în
programul "Voluntar de Profesie"
cu proiectul "Împreună la şcoală"
pentru că şi-a dorit să îi ajute pe
copiii cu dizabilităţi, beneficiari ai
Asociaţiei. Copiii cu diferite dizabilităţi
intelectuale au beneficiat de un
program psihoeducaţional în vederea
integrării în învăţământ, dar şi pentru
dezvoltarea abilităţilor cognitive şi
exersarea abilităţilor motrice (scris,
colorat etc.).

Adrian Duma este de profesie
tehnician electronist, are 27 de ani şi este
din Timişoara. Pentru şase luni, Adrian
a lucrat pentru Fundaţia pentru Voi.
S-a implicat în campaniile de strângere
de fonduri ale Fundaţiei pentru că a
considerat că persoanele cu dizabilităţi
au cea mai mare nevoie de ajutorul
semenilor. A amenajat spaţiul verde
de la Centrul Orizonturi Noi pentru
30 de adulţi cu dizabilităţi intelectuale
şi a atras fonduri şi produse alimentare
pentru cantina Fundaţiei care deserveşte
zilnic 130 de persoane cu dizabilităţi
intelectuale.

Magdalena Circu are 34 de ani
şi este casier într-un magazin Vodafone
din Bucureşti. Proiectul cu care s-a înscris
în programul Voluntar de profesie a
fost "cel mai dulce" proiect la propriu,
pentru că Magdalena i-a învăţat pe copiii
de la Fundaţia Principesa Margareta cum
se gătesc şi la ce sunt bune dulciurile.
Cu proiectul "Dulce-i reuşita! Reuşim
împreună!", Magdalena şi-a dorit să îi ajute
pe copiii aflaţi în situaţii de risc social să îşi
dezvolte abilităţile de viaţă independentă.
A organizat pentru copii workshop-uri
despre bunele maniere, i-a învăţat cum
se gătesc prăjiturile şi torturile, şi ce
înseamnă fiecare ingredient pentru un stil
de viaţă sănătos.

Diana DĂscĂlaŞu este pasionată
de obiectele lucrate manual şi a pus
această pasiune în slujba Fundaţiei pentru
Sprijin Comunitar din Bacău. Rolul Dianei
a fost de a-i învăţa pe beneficiari să
producă obiecte lucrate manual, pentru a
strânge fonduri prin intermediul Centrului
Mozaic al Fundaţiei. Acesta a fost primul
pas în deschiderea de către Fundaţie a
unui atelier protejat în cadrul căruia vor fi
angajaţi tineri cu dizabilităţi care vor avea
astfel un loc de muncă, vor învăţa să fie
utili şi îşi vor recâştiga încrederea în sine şi
locul în societate.
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Programe de s`n`tate
Îngrijim împreună

• Partener: Fundaţia Hospice "Casa Speranţei"
• Proiect: "Îngrijim Împreună" (2006 – prezent)
• Beneficiari: peste 2300 de pacienţi adulţi și copii cu boli incurabile, dar și
familiile acestora
• Localizare: Constanţa, București, Buzău, Iași, Satu Mare
• Adresă site: www.hospice.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea și menţinerea serviciilor de sprijin pentru
pacienţii suferind de boli incurabile și familiile acestora

Fundaţia Vodafone susţine proiectul
"Îngrijim impreuna" de şase ani,
oferind suportul necesar Fundaţiei
Hospice Casa Speranţei pentru
îngrijirea pacienţilor diagnosticaţi cu
o boală incurabilă. În timp, proiectul a
devenit un sprijin de nădejde pentru
pacienţi şi familiile lor.
În Bucureşti, Bacău, Braşov şi
Oradea, Fundaţia Vodafone susţine
activitatea a patru centre de îngrijire
paliativă, unde pacienţii beneficiază de

servicii de îngrijire la domiciliu, de un
centru de zi pentru copii şi adulţi, dar
şi de o unitate tip spital.
În plus, Fundaţia Vodafone sprijină
şi organizarea a multor proiecte
ce au ca scop suportul, accesul la
cultură şi divertisment a pacienţilor şi
familiilor acestora: ateliere de creaţie,
excursii, grupuri de suport, tabere de
vară. Pentru toate aceste proiecte,
Fundaţia Vodafone sprijină Fundaţia
Hospice atât financiar, dar şi cu
voluntari din rândul angajaţilor care
participă la acţiunile de voluntariat
organizate pentru pacienţi.

"Am 16 ani şi sunt elevă a unui
liceu în Oradea în clasa a 10-a.
Deşi sufăr de boala Werning
Hoffman, fiind imobilizată într-un
scaun cu rotile, îmi place să
mă simt ca un copil "normal".
Datorită ajutorului oferit de
personalul fundaţiei Hospice,
am reuşit să mă simt astfel.
Îmi plac foarte mult ieşirile
organizate în cadrul fundaţiei,
taberele şi felul în care pot
discuta cu personalul. De
asemenea, dacă avem nevoie
de medicamente sau asistenţă
la domiciliu, ştim că la Hospice
putem apela oricând, fără ca
ajutorul să intârzie să apară." –
pacientă Hospice

"La Hospice am învăţat să ne
ajutăm şi să ne acceptăm unii pe
alţii indiferent de circumstanţe.
Activităţile terapeutice ne-au
limpezit acea durere lăuntrică
din sufletele noastre, ne-au
ajutat din toate punctele de
vedere să ne revenim." –
beneficiar al proiectului
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Programe de s`n`tate

"Nu mi-e frică" – program de consiliere pentru copiii bolnavi de cancer
• Partener: Asociaţia Little People România
• Proiect: "Consilierea pacienţilor" (2011 – prezent)
• Beneficiari: 150 de copii din secţia de oncopediatrie de la Spitalului Clinic
pentru Copii Maria Sklodowska Curie (diagnosticaţi cu cancer și internaţi
în spital)
• Localizare: secţia de oncologie pediatrică a Spitalului Clinic pentru Copii
Maria Sklodowska Curie București
• Adresă site: www.littlepeople.ro
• Scopul proiectului: îmbunătăţirea stării pacienţilor prin asistarea lor și a
familiei acestora pe perioada spitalizării

Este recunoscut faptul că starea
de bine oferă pacienţilor o nouă
perspectivă asupra bolii, în
special pentru copii. Proiectul
dezvoltat de către Asociaţia
Little People în România şi pe
care Fundaţia Vodafone l-a
sprijinit anul trecut, este unic. Un
program de suport psihosocial
menit să ajute pacienţii să treacă
mai uşor peste problemele de
sănătate şi care le oferă confort
în perioada spitalizării.
Toate activităţile pe care
Fundaţia Vodafone le susţine au
valoare terapeutică şi folosesc
tehnici inovative de joacă cu
tematică medicală, implică arta
şi terapia prin joacă, poveşti,
piese de teatru de păpuşi,
activităţi educaţionale distractive
şi multe altele. Un copil este
copil, este atras de joc şi, astfel,

toate activităţile vin în sprijinul
pacienţilor pentru a trăi fiecare
clipă la maximum, pentru a-i
împuternici să râdă, să se joace,
să spună glume şi să fie fericiţi.
Anul trecut, Fundaţia Voafone
a susţinut organizarea a peste
250 de activităţi pentru copiii
spitalizaţi la Marie Curie. Copiii
au participat la exerciţii care
să îi ajute să învingă frica, să
îmbunătăţească stima de sine,
care să îi ajute să se familiarizeze
cu procedurile medicale şi cu
mediul de spital.

"Numele meu este Eduard, însă
toţi îmi spun Edi, am 18 ani şi sunt
din Piteşti. Am fost diagnosticat
cu leucemie acută limfoblastică
la vârsta de 16 ani şi tratat la
Spitalul de Copii "Marie Curie"
din Bucureşti. Pentru mine, acesta
a fost al doilea cancer, după ce la
vârsta de 4 ani am fost diagnosticat
cu leucemie acută mieloblastică
şi tratat la acelaşi spital. Despre

"Este foarte eficientă prezenţa
voastră aici. Claudia a uitat de
tratamentul citostatic şi şi-a
amintit de joacă, de copilărie.
A uitat că este într-un spital." –
mama Claudiei, o fetiţă de 10
ani, beneficiara proiectului

"Sofia întreabă de Leul Curajos
de fiecare dată când nu se simte
bine şi spune că îşi doreşte ca
el să vină lângă ea şi să îi dea
curaj." – mama Sofiei, copil
spitalizat la Marie Curie

Asociaţia Little People am aflat din
spital, unde ei desfăşurau diverse
activităţi pentru copiii bolnavi
de cancer, iar după terminarea
tratamentului m-am decis să
mă alătur lor. Tot ceea ce fac ei
este ca o minune pentru copii,
deoarece îi ajută pe aceştia să uite
de boală şi să simtă din nou bucuria
copilăriei." – Eduard, beneficiar al
programului
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Programe de s`n`tate

O nouă secţie de terapie intensivă pentru nou-născuţi
• Partener: Asociaţia Inima Copiilor
• Proiect: Construcţia unei noi secţii de terapie intensivă la spitalul
Marie Curie
• Beneficiari: nou-născuţii care sunt trataţi la spitalul Marie Curie
• Localizare: București
• Scopul proiectului: extinderea secţiei de terapie intensivă actuală,
pentru a oferi șanse mai multor copii de a primi îngrijiri medicale
corespunzătoare

La spitalul Marie Curie sunt
trataţi în fiecare an aproximativ
200 de copii veniţi din toată
ţara. Sunt refuzaţi tot cam

îndreaptă speranţele către acest
spital. Noua secţie va avea o
capacitate aproape dublă faţă de
cea actuală, spaţiu separat pentru
fiecare pacient, un sistem de
monitorizare centralizat şi sistem
de telemedicină pentru diagnostic
la distanţă şi un centru de training
pentru urgenţe pediatrice. Pentru
acest proiect Fundaţia Vodafone a
donat 1.200.000 de euro.

atâţia din cauza lipsei spaţiului.
Cu toate acestea, secţia de
terapie intensivă este mereu
supraaglomerată. Acesta este
şi motivul pentru care Fundaţia
Vodafone s-a alăturat Asociaţiei
Inima Copiilor şi domnului
doctor Cătălin Cârstoveanu,
pentru a construi împreună o
nouă secţie de terapie intensivă
pentru nou-născuţi.
Construcţia a început în vara
anului trecut, urmând a fi finalizată
în toamna anului 2013. Extinderea
secţiei de terapie intensivă este
absolut necesară, întrucât mii
de părinţi din toată ţara ai căror
copii au nevoie de tratamente îşi
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Programe pentru educa]ie
Bursa Chance for Life Vodafone

• Partener: Fundaţia Chance For Life
• Proiect: Bursa Chance for Life Vodafone (2009 – prezent)
• Beneficiari: 15 copii, cu vârsta cuprinsă între 11 și 16 ani, cu potenţial
intelectual ridicat proveniţi din familii cu probleme sociale (îngrijiţi
de bunici sau cu părinţi cu dizabilităţi, părinţi cu probleme cronice de
sănătate, părinţi plecaţi la muncă în străinătate)
• Localizare: București, b-dul Timișoara nr. 61, bl. C3, sc. B, ap. 23, sector 6
• Adresă site: www.chanceforlife.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea educaţională, școlară și emoţională a
unor copii cu potenţial educaţional ridicat, care nu beneficiază de resurse
materiale și personale pentru a se dezvolta

Proiectul Bursa Chance for Life
Vodafone vine în sprijinul unei
categorii foarte speciale de copii,
copiii inteligenţi care provin din
familii sărace, care nu le pot susţine
dezvoltarea optimă, astfel ei
pierzându-şi energia şi reuşind să
fructifice numai o foarte mică parte
din potenţialul lor.
Unicitatea şi valoarea programului

este dată, în primul rând, şi de durata
lui de viaţă. Fundaţia Chance for
Life oferă sprijin copiilor pe toată
perioada şcolii, din clasa I şi până în
clasa a XII-a. Rezultatele obţinute
până acum susţin impactul pozitiv
asupra beneficiarilor.
În 2012, Fundaţia Fundaţia
Vodafone a susţinut programul
pentru 12 copii de clasa a VI-a, 3 de
clasa a X-a şi 5 beneficiari care au
terminat clasa a XII-a. Susţinerea
acestui program pe termen lung este
foarte importantă, întrucât copiii
beneficiază de suport constant într-o
perioadă când ei se formează ca şi
personalitate. Totodată, proiectul
urmăreşte şi consilierea familiilor din
care copiii fac parte, în scopul creării
unei comunicări potrivite între copil,
părinte, şcoală şi fundaţie.
Rezultatele copiilor sunt foarte
bune, numai anul trecut au participat

la 14 concursuri şi olimpiade
obţinând 47 medalii şi premii.
Ciprian Tănase, în vârstă de 12 ani,
elev în clasa a V-a a obţinut marele
premiu la secţiunea Cultură generală
şi medalia de aur la limba engleză,
la concursul Eurojunior. Copiii au
rezultate foarte bune la şcoală şi
participă la numeroase competiţii
de limba română, limbi străine sau
concursuri de poezie.

"Proiectul Bursa Chance for Life
Vodafone se bucură de sprijinul
Fundaţiei Vodafone din luna aprilie
a anului 2009. Şi nu este vorba
doar de ajutor material, fără care
desigur nu ne-am putea desfăşura
activitatea, dar avem şansa de a
colabora cu echipa Vodafone, o
echipă plină de oameni inimoşi,
prietenoşi şi dornici de a încerca

să facă lumea mai bună. Copiii
beneficiari ai proiectului au fost
fericiţi de fiecare dată când s-au
întâlnit cu voluntarii şi echipa
Fundaţiei Vodafone: în excursiile
făcute în jurul Bucureştiului, la
serbările de Crăciun, în taberele
sposorizate de Fundaţia Vodafone, la
bibliotecă, la Centrele Sociale la care
am mers împreună, în parcuri sau

când au mers în locurile în care
îşi desfăşoară activitatea angajaţii
Vodafone. Mulţumim pentru
toate lucrurile, îmbrăcămintea
şi mobilierul donate, pentru
dragostea cu care am fost
înconjuraţi, pentru fiecare vorbă
şi gând bun. La mulţi ani, Fundaţia
Vodafone!" – Dana Apostol,
director de program.
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Programe pentru educa]ie
Centrul de zi "Bursa Vodafone" Sulina
• Partener: Fundaţia Chance For Life
• Proiect: Centrul de zi pentru copii "Bursa Vodafone" Sulina
(2007 – prezent)
• Beneficiari: 22 de copii cu vârste cuprinse de la 9 la 13 ani, cu potenţial
intelectual ridicat proveniţi din familii cu probleme sociale (familii
monoparentale datorate divorţului, decesului sau cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate, părinţi fără loc de muncă)
• Localizare: Sulina, judeţul Tulcea, str. a-3-a, nr. 63 A. Centrul beneficiază
de cinci săli de studiu, sală de joacă, sală de mese, bucătărie (dotate
corespunzător), spaţii pentru expoziţii şi festivităţi, curte pentru joacă.
• Adresă site: www.chanceforlife.ro
• Scopul proiectului: sprijin şi orientare şcolară pentru un număr de 22 de
copii cu potenţial intelectual ridicat care provin din familii cu risc ridicat de
excluziune socială

Proiectul "Bursa Vodafone"
asigură beneficiarilor o masă
caldă zilnic, rechizitele, cărţile şi
materialele necesare studiului,
pregătire intensivă la limba română,
matematică, limba franceză, engleză,
precum şi la efectuarea temelor
şi aprofundarea cunoştinţelor. În
programul educaţional zilnic se
urmăresc obiectivele individuale
de învăţare, pregătirea conform
programei şcolare, verificarea şi
fixarea cunoştinţelor. Se evaluează
săptămânal nivelul de cunoştinţe
în conformitate cu obiectivele
de intervenţie individualizate,
prin testări şi concursuri
transdisciplinare.
Periodic copiii participă la

activităţi socio-educative împreună
cu voluntarii din comunitate şi
uneori, împreună cu voluntari
internaţionali participă la activităţi
sportive şi recreative de educaţie
pentru o viaţă sănătoasă.
Familiile copiilor participă la
sesiuni de consiliere individuală şi de
grup în vederea îmbunătăţirii relaţiilor
cu copiii şi responsabilizarea părinţilor
în rolul pe care îl au în viaţa copiilor.
Rezultatele şcolare obţinute sunt
relevante pentru impactul proiectului
deoarece toţi copiii din clasele
primare au mediile generale "Foarte
Bine", iar cei din clasele gimnaziale au
mediile generale peste 9.
La concursurile naţionale "Fii
inteligent", "Olimpicii Cunoaşterii",
"La 15 ani de activitate vă urez
«La mulţi ani» Vodafone! În
2007, când eram mică şi mama
era plecată din ţară am venit
la centru. Am învăţat doi ani,
dar apoi m-am mutat la o
şcoală din Tulcea împreună cu
mama mea. Tare greu m-am
adaptat. Mi-am dat seama
că dacă nu învăţam la Bursa
Vodafone eram şi eu ca cei de
acolo, dar aşa eu ştiam mult

"Comunicare şi Ortografie", anual
s-au obţinut premii naţionale.
Metodele folosite în educaţia
şcolară a copiilor sunt interactive
şi implică participarea activă a
acestora. Jocurile şi metodele
creative ne ajută să menţinem
interesul copiilor. Comunicarea
eficientă şi lucrul în echipă,
managementul conflictelor,
sunt teme pe care le abordăm
în sesiuni speciale cu copiii. În
afara activităţilor educaţionale,
copiii sunt activi în tot ceea ce
se întâmplă în oraşul Sulina şi
împreună cu voluntari, părinţi, rude
şi prieteni participă la activităţi
culturale, de mediu, în parteneriat
cu licee şi şcoli din oraş.
mai multe. În fiecare vacanţă
mă întorceam şi mă întorc şi
acum să mă joc cu prietenii
mei de la centru şi să particip
la acţiunile de vacanţă. Acum
sunt în clasa aVIII-a şi tot
mai am nostalgia zilelor de
la început şi a taberelor. Vă
mulţumesc pentru ajutorul pe
care l-am primit când mama nu
era lângă mine." – Alexandra,
beneficiar al programului.
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Programe pentru educa]ie
Centrul de zi educaţional Steluţa

• Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
• Proiect: Program educaţional "STELUŢA" (1999 – prezent)
• Beneficiari: 80 de copii cu vârste între 6 și 16 ani, cu risc de abandon
școlar, proveniţi din familii dezavantajate (familii monoparentale, cu
probleme sociale, locative și materiale majore)
• Localizare: București, Str. Năsăud, nr. 2, sector 5
• Adresă site: www.sfstelian.org
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului școlar și reintegrarea școlară a
copiilor în dificultate (de la copii ai străzii până la copii proveniţi din familii
foarte sărace, familii monoparentale)

Accesul la educaţie ar trebui să fie
egal pentru toţi copiii. Sunt însă
copii care nu pot urma o şcoală
din diferite motive. Odată cu
apariţia fenomenului de abandon
şcolar, au apărut şi organizaţiile
non profit care să vină în sprijinul
copiilor în prag de abandon şcolar

şi al părinţilor lor.
Fundaţia Vodafone susţine
Asociaţia Sfântul Stelian pentru
a oferi copiilor din sectorul 5
şi nu numai un suport pentru
finalizarea şcolii. Sectorul 5 şi mai
ales zonele în care acţionează
proiectul sunt profund afectate de
sărăcie, excluziune şi discriminare.
Copiii provin din familii cu un
nivel educaţional scăzut, pentru
ei integrarea în Programul
educaţional reprezentând o şansă
unică de acces la educaţie.
Activităţile dezvoltate în
"Daca nu aveam copiii înscrişi
la Programul Eduational al
Asociaţiei, cred că acum nu
ar mai fi fost la şcoală. Eu nu
am decât patru clase, aşa că
nu pot să-i ajut la teme, nici
să înveţe. În plus, la program
copiii mănâncă în fiecare zi şi
primesc rechizite, iar acasă nu
aveam câteodată nici ce să le
pun pe masă. De Crăciun au
primit o grămadă de cadouri
prin Fundaţia Vodafone, au
simţit şi ei că este sărbătoare.
Mulţumesc din suflet tuturor
celor care ne ajută, şi de la
Asociaţia Sfântul Stelian şi
de la Fundaţia Vodafone" –
Florentina M., mama unor
copii din program.

"Cea mai frumoasă amintire
din anul 2012 este tabăra
de la Plaiul Foii. Eu nu ies
niciodată din Bucureşti în
vacanţe, decât când merg
în taberele de la Asociaţie.
Nu numai că ne plimbăm şi
ne jucăm, primim cadouri şi
premii, dar dorm şi într-o
cameră curată şi am mereu
apă caldă, iar masa e foarte
buna" – Elena S., 14 ani
cadrul programului vizează
educaţia formală, dar şi nonformală şi extracurriculară,
accesarea drepturilor sociale
şi consilierea socială, creşterea
confortului psihologic, depăşirea
traumelor şi situaţiilor de criză
prin consiliere psihologică
şi terapie, îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă prin suport
material, formarea unei atitudini
responsabile şi implicate
a beneficiarilor asociaţiei
prin educaţie pro-ecologică,
antreprenorială şi voluntariat.
Programul educaţional
pune accent şi pe valorificarea
talentului şi aptitudinilor copiilor,
acest lucru fiind evidenţiat de
numeroasele evenimente artistice
pe care Asociaţia le desfăşoară
în fiecare an, de crearea Trupei
de Teatru, Muzică şi Dans care a
desfăşurat în cursul anului 2012
numeroase spectacole, precum
şi desfăşurarea programului de
pictură.
Rezultatele nu au întârziat
să apară, iar copiii au obţinut
numeroase premii la concursuri şi
festivaluri. Totodată, Programul
Educaţional al Asociaţiei spriinit
de Fundaţia Vodafone, a obţinut
premiul I la Gala Societăţii Civile
în 2012, la secţiunea "Incluziune
Socială".
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Programe pentru educa]ie
Centrul de zi Edelweiss

• Partener: Fundaţia Edelweiss
• Proiect: "Centrele de zi Edelweiss pentru preșcolari și școlari în Sibiu și
Damian-Dolj" (1998 – prezent)
• Beneficiari: 483 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani, care provin
din familii sărace monoparentale, familii dezorganizate sau copii care se
află în plasament la bunici după ce au fost abandonaţi de părinţi
• Localizare: Sibiu - cartierul Ţiglari și satul Damian, comuna Sadova, jud Dolj
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului familial și școlar al copiilor
și susţinerea familiilor acestora, oferindu-le sprijin pentru hrană,
îmbrăcăminte și suport educaţional
pentru a putea oferi copiilor un
început frumos în viaţă.
La centru, copiii beneficiază
de suport pentru lecţii, îşi fac
temele împreună cu educatorii şi
profesorii şi sunt pregătiţi pentru
testările şcolare periodice. De
asemenea, la centru primesc
rechizite, îmbrăcăminte şi
încălţăminte.

Cele două centre din Sibiu şi
Damian reprezintă pentru copii
locul unde se nasc idei, se împlinesc
vise, unde se adună amintiri, unde
copiii devin adulţi. Aproximativ
500 de copii care nu au un viitor,
iar părinţii lor nu le pot oferi
unul, găsesc la Edelweiss un sprijin
pentru o viaţă mai bună. De
aproape 15 ani, Fundaţia Vodafone
susţine financiar cele două centre

"Grădiniţa şi şcoala din Damian,
au devenit mai atractive pentru
preşcolari şi elevi, frecvenţa este
foarte bună, cazurile de abandon
şcolar aproape au dispărut, între
elevii şcolii există interes pentru
rezultate cât mai bune pentru
a putea spera şi la un loc în
tabără, iar părinţii au constatat
că implicarea lor în rezolvarea
problemelor şcolii aduce beneficii
mari copiilor." – prof. Dan Viorel,
Şcoala Gimnazială Damian

"Aici e locul unde se nasc
idei, se împlinesc vise, se
adună amintiri, iar copiii
devin OAMENI MARI" – Ana
Cobuz, voluntar
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Programe pentru educa]ie
SOS Maşina cu Jucării

• Partener: SOS Satele Copiilor România
• Proiect: SOS Maşina cu Jucării (2006 – prezent)
• Beneficiari: copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, provenind din
medii sociale diferite, mulţi dintre ei confruntându-se cu abandonul
şcolar, discriminare şi alte probleme legate de integrarea şi adaptarea în
comunitate
• Localizare: Bucureşti şi alte zone ale ţării în care copiii nu au acces la
alternative de petrecere a timpului liber în mod plăcut şi educativ (zone cu
probleme socio-economice)
• Adresă site: www.sos-satelecopiilor.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea psihomotorie a copiilor cu ajutorul
activităţilor de tip "joc" pentru integrarea în cadrul comunităţii,
îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, profesorii, educatorii, dar şi pentru
exersarea empatiei şi a toleranţei faţă de cei din jur

Proiectul "Maşina cu Jucării" face
minuni pentru copii, de aceea
Fundaţia Vodafone susţine acest
proiect încă din 2006. Beneficiarii,
copii proveniţi din familii sărace
care nu au acces la programe de
educaţie, învaţă să socializeze, să
comunice mai bine cu părinţii şi au
posibilitatea de a-şi petrece timpul
liber într-un mod distractiv şi
educativ.
În 2012, Fundaţia Vodafone a

sprijinit organizarea unui număr
de 207 astfel de activităţi de tip
"joc" la care au participat peste
10.200 de beneficiari, copii şi adulţi
din toată ţara. Anul trecut au fost
incluşi în program şi adolescenţi
de liceu, dar şi copii rromi din
zonele limitrofe Bucureştiului
care nu au acces la acest tip de
activităţi educaţionale. Activităţile
ludico-educative implică jocuri de
grup, jocuri de perspicacitate, de
observaţie şi memorie, jocuri de
stimulare a limbajului şi îmbogăţire a
vocabularului, concursuri sportive,
ateliere de pictură, modelaj,
confecţionare jucării şi decoraţii,
teatru de păpuşi şi teatru social,
organizate atât în timpul şcolii, dar
şi pe perioada vacanţei de vară.

Tot în cadrul proiectului,
Fundaţia Vodafone sprijină şi
activităţi educaţionale pentru
elevii din şcolile bucureştene
privind sănătatea şi alimentaţia,
educarea spiritului de echipă
şi fair-play, siguranţă rutieră,
drepturile şi responsabilităţile
copilului.
"Am câteva ONG-uri de
suflet, iar voi vă număraţi
printre ele pentru că sunteţi
dedicaţi şi faceţi lucruri
minunate. Cu aşa tineri ca
voi nu am nicio îndoială că
viitorul copiilor va fi unul
mai bun." – Violeta Dascălu,
Director Şcoala nr. 64

"Mă simt ca într-un paradis
de pe altă lume şi aş vrea să
vin non-stop la SOS Maşina
cu Jucării." – Rahela, parc
Bazilescu
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Programe pentru educa]ie
Centrul de zi Hercules

• Partener: Asociaţia Hercules
• Proiect: Centrul de zi Hercules (2011 – prezent)
• Beneficiari: 50 de elevi din clasele I-VIII din Costești și comunele
limitrofe, care prezintă risc crescut de abandon sau absenteism școlar
• Localizare: Costești, Argeș
• Adresă site: www.asociatiahercules.ro
• Scopul proiectului: prevenirea fenomenului de abandon/absenteism
școlar în rândul copiilor ce provin din familii defavorizate din orașul
Costești și comunele limitrofe, îmbunătăţirea situaţiei școlare a copiilor
beneficiari, precum și ameliorarea situaţiei socio-materiale a familiei
acestora și prevenirea excluziunii sociale

Asociaţia Hercules a intrat de
curând în rândul prietenilor
Fundaţiei Vodafone, de aproape
doi ani. Sunt o echipă mică şi
puternică, care face minuni
pentru comunitatea din Costeşti.
La centrul de zi, copiii sunt
ajutaţi la temele pentru şcoală,
iar educatorii îi ajută cu lecţii
suplimentare pentru recuperarea
lacunelor şcolare.
Fundaţia Vodafone sprijină
asociaţia pentru a le oferi copiilor
şi activităţi extracuriculare cum
sunt lecţiile de muzică. Cei mici
sunt antrenaţi în activităţi ludice,
socio-recreative şi de petrecere
a timpului liber, învăţaţi să
interacţioneze unii cu alţii, să
lucreze în echipă. Ei îşi dezvoltă
abilităţile artistice în cadrul

"Pentru mine dar şi pentru
familia mea, este de mare
ajutor că vin la centru
zilnic, deoarece aici primesc
mâncare, sunt ajutată la
temele pentru şcoală, ne
jucăm, primesc haine şi
rechizite. De doi ani, vin la
centru în fiecare zi. Zilnic
merg pe jos 6 km ca să vin
la centru. Am trecut în clasa
a V-a şi acum am nevoie de
multe lucruri. Eu şi părinţii
mei trăim din ajutor social şi
din banii ce îi câştigă părinţii
mei cu munca prin sat." –
Mirela, 11 ani
atelierelor de pictură sau lucru
manual. Copiii, dar şi părinţii
lor, beneficiază şi de servicii de
consiliere, asistenţă medicală şi
educaţie sanitară.

"Încă din clasele primare eu vin
la Hercules. Acum sunt în clasa
a VIII-a şi recunosc că nu prea
învăţ bine. Aici sunt oameni
care mă ajută cu meditaţii la
materiile la care nu prea mă
descurc, să-mi fac temele la
română şi matematică, dar mă
şi pregătesc pentru examenele
de la scoală. Părinţii mei au
rămas fără loc de muncă, mama
este bolnavă şi cu greu ne
poate întreţine pe mine, fratele
şi surorile mele. Doru, fratele
cu un an mai mare, acum în
clasa a IX-a la liceu, a venit
şi el la centru până în clasa a
VIII-a, dar acum este voluntar
şi ajută şi el cu ce poate, de la
activităţi administrative până la
ajutor la lecţii pentru cei mici."
– Bogdan, 14 ani
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Prevenirea abandonului familial
Centrul familial "Speranţa pentru mâine"
• Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
• Proiect: Centrul de tip familial "Speranţa pentru mâine" (2004 –
prezent)
• Beneficiari: 21 de copii și tineri abandonaţi de părinţi, proveniţi din
centre de plasament din București (sectorul 4) și din judeţul Giurgiu
• Localizare: comuna Greaca, Jud. Giurgiu
• Adresă site: www.sfstelian.org
• Scopul proiectului: dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor
într-un mediu familial normal, prin oferirea acestora a unui set de
servicii sociale, ce acoperă multiple dimensiuni ale vieţii (familială,
socială, școlară, comunitară)

Prin acest proiect, Fundaţia
Vodafone susţine trei case de
tip familial, unde trei cupluri de
părinţi sociali îngrijesc, educă şi
pregătesc pentru viaţă 5-7 copii
orfani în fiecare casă. Astfel, copiii
cresc într-o familie naturală, care
le oferă perspectiva dezvoltării
personale armonioase şi a
adaptării la cerinţele sociale.
Copiii merg la şcolile din zonă

şi sunt sprijiniţi în pregătirea
profesională, ţinând cont de
dorinţele acestora, dar şi de
înclinaţiile lor native şi de
abilităţile dobândite în timpul
procesului educaţional şcolar şi
extraşcolar.
Rezultatele copiilor la şcoală
sunt foarte bune. Copiii şcolari
din Centrul Familial au absolvit
clasa cu rezultate foarte bune,
participând la diferite concursuri
de informatică şi limbă engleză.
Trei copii au obţinut premii la
sfârşitul anului şcolar, iar patru
absolvenţi ai şcolii generale au fost
admişi la liceu.
Dar poate cel mai important
este că trei dintre copiii de la
centru şi-au petrecut vacanţa în
familiile lor naturale, stabilind
astfel relaţii cu părinţii şi rudele
lor, crescând şansele lor de
integrare în familia naturală.

"Grija şi dragostea faţă de cei
năpăstuiţi pe care cei din fundaţie
au arătat-o, îmi spune că alături
de mine ca mamă sunt oameni
cu suflet şi dăruire, că împreună
putem face viaţa mai uşoară
acestor suflete nevinovate, pline
de gingăşie şi drăgălăşenie, a

acestor copii lipsiţi de dragostea
părintească. Fundaţia Vodafone a sărit
în ajutorul acestor prichindei. Fără
aceasta, nu am fi reuşit să asigurăm
tot ce înseamnă viaţa de zi cu zi a
unui om decent. Darurile financiare
şi materiale au asigurat, din punct de
vedere educaţional, şcolar şi medical

traiul acestor copii săraci, făcându-i
astfel egali cu cei cu familii şi
situaţii sociale certe. Aceşti
oameni fac un gest umanitar cu
suflet şi grijă necondiţionată.
Dumnezeu să-i binecuvânteze!"
– Mariana Georgescu, mamă
socială în Centrul de tip familial
Raport anual 2012 || pagina 35

pagina 36 || Raport anual 2012

Programe pentru copii
cu nevoi speciale
Speranţa pentru Azi

• Partener: Fundaţia Chance For Life
• Proiect: Speranţa Pentru Azi
• Beneficiari: 30 de tineri cu dizabilităţi, dintre care o parte seropozitivi
proveniţi din centre de plasament sau alte forme de protecţie socială
• Localizare: București
• Perioada de desfășurare: 2002 – prezent
• Scopul proiectului: includerea socială a tinerilor în risc de excluziune
socială, oferirea șansei de a beneficia de o viaţă cât mai aproape de
normalitate
acum au ajuns să citească, să se
descurce singuri prin oraş şi să îşi
poată face singuri cumpărături.
Prin susţinerea Fundaţiei
Vodafone, tinerii beneficiază la
centru de servicii precum integrare
şcolară, formarea şi deprinderea de
viaţă independentă sau orientare,
formare şi integrare profesională în
funcţie de capacităţile lor.

Viaţa în centrele de plasament sau
în alte tipuri de instituţii aflate sub
protecţie socială schimbă total
evoluţia copiilor care trăiesc în
ele. Ajunşi la vârsta adolescenţei,
de multe ori aceştia nu îşi pot
purta singuri de grijă, aşa cum noi
suntem obişnuiţi de mici să o facem,
de aceea proiectul acesta are o
misiune extrem de importantă în
dezvoltarea tinerilor. Prin acest
proiect, ne dorim să schimbăm în
bine viaţa tinerilor şi să îi facem să
devină independenţi, ajutându-i să
depăşească statutul de persoană
asistată.
Este nevoie de constanţă,
răbdare şi perseverenţă, iar
rezultatele nu întârzie să apară.
Tinerii care nu ştiau să vorbească,
să relaţioneze cu alte persoane,

"Numele meu este Dana. Am
venit la Chance for Life acum doi
ani, pe data de 9 decembrie. Dacă
Chance for Life nu ar fi existat,
nu m-aş fi simţit împlinită, nu aş
fi ştiut de ce sunt în stare şi aş fi

"Chance for Life înseamnă
foarte mult pentru mine
pentru că a contribuit la
dezvoltarea mea, din toate
punctele de vedere, pe
parcursul anilor de studenţie.
Toată echipa de proiect
este minunată şi gata să te
ajute dacă întâmpini vreo
problemă pe parcursul
activităţilor tale în fundaţie.
De asemenea, Chance for
Life mi-a dat întotdeauna
ocazia să vin cu idei noi, de
îmbunătăţire sau promovare
a fundaţiei, fapt pentru care
am decis să realizez si câteva
prezentări ale fundaţiei în
cadrul facultăţii unde învăţ."
– Ana-Maria, voluntar

căutat rătăcită un loc de muncă.
Chande for Life a apărut în viaţa
mea atunci când aveam cel mai
mult nevoie de sprijin, de ajutor." –
Dana, beneficiar al proiectului
"Atelierul Viitorului"
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Programe pentru copii
cu nevoi speciale
Atelier de terapie ocupaţională

• Partener: Fundaţia Motivation România
• Proiect: Atelier de terapie ocupaţională și seră pentru tinerii abandonaţi,
cu dizabilităţi severe (2007 – prezent)
• Beneficiari: 27 de copii și tineri cu dizabilităţi, dezinstituţionalizaţi, care
participă la activităţi în cadrul atelierului de terapie ocupaţională și 10
tineri abandonaţi, cu dizabilităţi, care participă la activităţi în cadrul serei
Motivation
• Localizare: atelierul de terapie ocupaţională - sat Buda, com. Cornetu,
judeţul Ilfov; sera Motivation – localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov
• Scopul proiectului: crearea, de către Fundaţia Motivation, unei
oportunităţi sustenabile de instruire vocaţională, angajare și implicare în
comunitate pentru 27 de copii și tineri cu dizabilităţi, dezinstituţionalizaţi
și aflaţi în casele de tip familial, în vederea creșterii gradului de
independenţă personală și a calităţii vieţii acestora.

"Mă simt în largul meu
în atelierul de terapie
ocupaţională. Îmi place mai
ales să pictez cutiile pentru
bijuterii şi tăvile din lemn.
Când vin voluntarii în vizită
este o mare bucurie pentru
noi. Ne-am făcut mulţi
prieteni!" – Nicoleta, tânără
cu dizabilităţi

Fundaţia Vodafone susţine
atelierul ocupaţional al Fundaţiei
Motivation de şase ani pentru
a oferi tinerilor cu dizabilităţi
o şansă de a se integra în
societate. În atelier, cei 27 de
tineri realizează diferite obiecte
decorative, felicitări din hârtie
reciclată, obiecte din lemn
pictate manual sau decoraţiuni
din porţelan.
Cea mai importantă realizare,
însă, prin acest atelier, este
oportunitatea oferită tinerilor
cu dizabilităţi intelectuale de a
avea o ocupaţie, de a socializa cu

voluntarii şi de a dezvolta abilităţi
necesare integrării pe piaţa
muncii.
În sera Motivation din
localitatea Bragadiru, 10 tineri
cu dizabilităţi intelectuale au
contribuit la îngrijirea diverselor
tipuri de flori care au fost
vândute, veniturile astfel obţinute
fiind folosite pentru susţinerea
financiară a serviciilor sociale
oferite de Fundaţia Motivation
copiilor cu dizabilităţi transferaţi
din centre de plasament. De
asemenea, aceştia participă
la cultivarea legumelor (roşii,
castraveţi, ceapă, salată, varză,

vinete, ardei gras) folosite la
prepararea hranei în toate casele
Motivation în care locuiesc cei 27
de copii şi tineri transferaţi din
centre de plasament.

"Copiii şi tinerii cu dizabilităţi
sunt sensibili şi creativi.
Ne surprind în fiecare zi,
aducând o notă de culoare
şi un ton sensibil produselor
pe care le realizează."
– Ramona, terapeut
ocupaţional
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Programe pentru copii
cu nevoi speciale

O şansă la integrare socială pentru copiii
cu dizabilităţi motorii
• Partener: Fundaţia Motivation România
• Proiect: O șansă la integrare socială pentru copiii cu dizabilităţi motorii
(1999 – prezent)
• Beneficiari: 64 de copii cu dizabilităţi motorii din România, inclusiv copii
cu infirmitate motorie cerebrală
• Localizare: judeţul Ilfov și alte regiuni din ţară
• Adresă site: www.motivation.ro
• Scopul proiectului: îmbunătăţirea independenţei personale și a
calităţii vieţii, prin oferirea de scaune rulante și sisteme de poziţionare
personalizate pentru copii cu dizabilităţi motorii severe

Copiii cu dizabilităţi severe sprijiniţi
de către Fundaţia Vodafone provin
din familii cu o situaţie financiară
precară, care nu îşi pot permite
să plătească diferenţa dintre suma
pe care o decontează Casa de
Asigurări de Sănătate şi costul real al
scaunului rulant. Anul trecut, 64 de
copii au beneficiat de echipamente
de mobilitate personalizate prin
intermediul acestui proiect. Fiecare
caz preluat de către Motivation a
urmărit şi instruirea familiei privind
folosirea echipamentului.
În cei 14 ani de când Fundaţia
Vodafone sprijină acest proiect, peste
650 de copii cu dizabilităţi motorii au
primit un scaun rulant personalizat.

"Sunt mama Mariei, o fetiţă în
vârstă de şase ani, diagnosticată
cu tetrapareză spastică. Desele
internări în centre de recuperare,
operaţiile costisitoare şi
tratamentele foarte scumpe
m-au dus în pragul disperării,
dar datorită dumneavoastră am
reuşit să îmbunătăţesc situaţia
copilului meu. Mi-aţi dăruit
o rază de speranţă în viaţa
mea, prin acordarea acestui
cărucior esenţial fiicei mele! Vă
mulţumesc din suflet pentru că
ne-aţi adus zâmbetul pe buze
şi ne-aţi dat forţa de a continua
o grea luptă a vieţii!" – mama
Mariei, beneficiară a Fundaţiei
Motivation

"Cu ajutorul Fundaţiei
Motivation, micuţa Raisa
în vârstă de doar doi ani,
diagnosticată la naştere
cu tetrapareză spastică,
beneficiază de un sistem de
poziţionare de care avea
foarte mare nevoie. Acum,
datorită acestuia, fetiţa poate
fi dusă la plimbare în parc,
în aer liber, alături de sora
sa geamănă. Doresc să vă
mulţumesc pentru sprijinul
acordat!" – mama Raisei,
beneficiară a Fundaţiei
Motivation
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Programe pentru copii
cu nevoi speciale

"După-amieze vesele" alături de copiii cu autism
• Partener: Asociaţia "Învingem Autismul"
• Proiect: După-amieze vesele (2011 – prezent)
• Beneficiari: 41 de copii cu autism, cu vârste între 4 și 16 ani
• Localizare: București
• Scopul proiectului: integrarea copiilor cu autism în grădiniţe și școli de
stat, dar și în comunitate

Integrarea copiilor cu autism
în sistemul de învăţământ
de stat reprezintă un pas
firesc în dezvoltarea socială
a acestor copii, iar Fundaţia
Vodafone sprijină iniţiativa
Asociaţiei "Învingem Autismul"
de a introduce aceşti copii în
programul educaţional de stat.

Proiectul "După-amieze
vesele", susţinut de Fundaţia
Vodafone de doi ani, vine în
sprijinul atât al copiilor, dar şi al
părinţilor care se confruntă cu
probleme privind accesul copiilor
la şcolile de stat din România.
Prin activităţile propuse în cadrul
proiectului, copiii au ocazia
să socializeze alături de copii
normali şi să înveţe rutina de
grădiniţă sau şcoală. Totodată,
copiii învaţă să picteze, să
gătească şi să respecte rigorile
sociale. Constant, copiii sunt
expuşi unor contexte sociale cum
ar fi mersul la teatru sau cinema,
la magazin etc., pentru a deprinde
un stil de viaţă independent.
Anul trecut, cu ajutorul
Fundaţiei Vodafone, Asociaţia a
organizat şi două grupuri de dans

şi arte creative. Astfel, folosind
mişcarea, sunetele şi culorile,
copiii au învăţat să se exprime
mai uşor şi să se dezvolte din
punct de vedere al comunicării.
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Programe de sport

Jocurile Naţionale "Special Olympics"
• Partener: Fundaţia "Special Olympics România"
• Proiect: Jocurile Naţionale "Special Olympics" (2008 – prezent)
• Beneficiari: peste 1.250 de tineri cu dizabilităţi intelectuale
• Localizare: Constanţa, Bucureşti, Buzău, Iaşi și Satu Mare
• Adresă site: www.specialolympics.ro
• Scopul proiectului: Fundaţia "Special Olympics România" lucrează cu
persoane cu dizabilităţi intelectuale, copii și tineri care au un coeficient
de inteligenţă mai mic decât 70. Scopul proiectului este de a oferi
posibilitarea acestor tineri de a se integra în societate prin sport.

Jocurile Naţionale "Special
Olympics" sunt cel mai mare
eveniment sportiv susţinut
de către Fundaţia Vodafone,
proiect ce surprinde cel mai bine
principiile de toleranţă, respect şi
incluziune la adresa persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale. La
evenimentul sportiv, tinerii cu

dizabilităţi au şansa de a concura
alături de persoane asemeni lor
şi de a fi încurajaţi de familiile lor,
de voluntari şi de antrenorii care
i-au pregătit. Jocurile Naţionale
"Special Olympics" sunt organizate
în diferite zone alte ţării, atât în
perioada verii, dar şi a iernii, tinerii
participând la diferite competiţii
sportive.
Sportivii au şansa să devină
campioni, toţi primesc medalii şi
toţi urcă pe podium. La acest tip de
evenimente oamenii îşi dau seama că
acest proiect înseamnă mult mai mult
decât sport şi că reuşeşte să creeze
legături între familii şi comunităţi.
Este momentul în care părinţii îşi
privesc copiii cu alţi ochi - mândri
de performanţele lor, fericiţi că
socializează, atât de încântaţi că îi pot
vedea pe podium pentru prima dată.

"Copilul meu s-a simţit
în siguranţă şi a putut să
concureze cu mai mult
curaj la probele din tabăra
de schi de la Murău. Mă
bucur că este independent
şi are această şansă de a
se exprima prin sport cu
ajutorul Fundaţiei Special
Olympics din România."
– Liliana Cupşa, mama
sportivului Andrei Cupşa.

"Special Olympics a adus
persoanele cu dizabilităţi
în atenţia comunităţii: le-a
încurajat, arătându-le respect
pentru curajul lor. Numai
împreună dovedim lumii că
există copii şi adulţi pentru
care dorinţa şi voinţa sunt mai
importante decât victoria." –
Cristian Ţopescu, Membru
în Comitetul Director al
Fundaţiei "Special Olympics".
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Programe de sport
"Și eu sunt campion"

• Partener: Asociaţia Fotbal de stradă Metanoia
• Proiect: "Și eu sunt campion" (2008 – prezent)
• Beneficiari: 70 de tineri fără adăpost, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de
ani, fără ocupaţie
• Localizare: Timișoara
• Scopul proiectului: integrarea în societate a tinerilor care locuiesc pe
stradă, prin intermediul sportului

Sportul face minuni pentru cei
care dintr-un motiv sau altul
nu se pot integra în societate.
În urmă cu cinci ani, Fundaţia
Vodafone a hotărât să ofere o
şansă celor care nu vor să mai
trăiască în stradă şi a sprijinit
financiar proiectul Asociaţiei
Metanoia. Astfel, tinerii fără
adăpost participă la "Campionatul
Mondial de Fotbal al oamenilor
străzii" organizat în fiecare an, cu
sprijinul Fundaţiei Vodafone.

"La Campionatul de Fotbal
al Oamenilor Străzii din
Italia am ieşit cel mai bun
portar şi mi-am făcut o
promisiune- că într-o zi mă
voi întoarce în Italia să joc
la un club mare. Am venit
acasă şi m-am dus la Clubul
Poli Iaşi şi un impresar m-a
adus în Bucureşti la Juventus
Bucureşti. După un timp
m-a dus în Italia la un club
semi-profesonist. Mulţumesc
Fundaţia Vodafone că aţi fost
alături de acest proiect, fără
dumneavoastră nu ajungeam
să joc în Italia." – Ciprian
Jitariuc, beneficiar al
acestui proiect

"Vă mulţumim că existaţi
şi că împreună am reuşit să
aducem bucurie, speranţă
şi încredere acestor tineri
de pe stradă, mulţi dintre
ei reuşind să se integreze
şi să aibă o familie. Credem
că acest proiect trebuie
să meargă înainte pentru
că încă mai sunt tineri pe
stradă care au nevoie de
noi." – Asociaţia Metanoia
"Dacă Fundaţia Vodafone nu
era alături de noi să mergem la
acest campionat, mă întorceam
din nou pe stradă, dar ce am
văzut la acest Campionat mi-a
schimbat viaţa şi când am venit
acasă m-am hotărât să fiu un
alt om, m-am căsătorit şi am
plecat împreună cu soţia mea la
părinţi în Lugoj, unde după un
an am reuşit să mă integrez în
societate. Dar cel mai de preţ
pentru mine a fost faptul că
am devenit tată şi sunt foarte
fericit." – Marcel Stancu,
beneficiar al acestui proiect

Raport anual 2012 || pagina 47

pagina 48 || Raport anual 2012

Programe de sport

Prima Școală Socială de Fotbal din România
• Partener: Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor
• Proiect: : Fundaţia Real Madrid – Școala Socială de Fotbal București
• Beneficiari: 80 de copii cu risc de abandon școlar, cu vârste cuprinse între 7
și 15 ani, care frecventează școlile nr. 67 și nr. 55 din sectorul 3
• Localizare: București
• Scopul proiectului: dezvoltarea și incluziunea socială a copiilor aflaţi în
situaţii dificile, în risc de abandon școlar, prin intermediul activităţilor
sportive

Sportul trebuie să facă parte din
programul educativ al fiecărui
copil, contribuind la dezvoltarea
unor abilităţi esenţiale pentru un
stil de viaţă sănătos. Prin sport,
copiii pot învăţa să îşi asume
responsabilităţi, să se concentreze
asupra obiectivelor, dar învaţă şi
să respecte regulile, fair-play-ul,
respectul celui care câştigă pentru
cel care pierde.

Fundaţia Vodafone s-a
alăturat Fundaţiei Real Madrid în
acest proiect pentru a oferi noi
oportunităţi copiilor defavorizaţi,
motivându-i să meargă la şcoală şi
să obţină rezultate cât mai bune.
Proiectul contribuie la dezvoltarea
cognitivă, fizică şi socială a copiilor,
aceştia participând la diverse
competiţii sportive.
Şcoala Socială de Fotbal este
primul proiect de acest fel din
România, copiii au fost selecţionaţi
de către specialişti, din cadrul
şcolilor publice nr. 67 şi nr. 55 din
sectorul 3. Echipamentul sportiv
este identic cu cel purtat de către
echipa Real Madrid şi este oferit de
către Fundaţia Real Madrid.

"Îmi doresc foarte mult să
joc fotbal îmbrăcat cu tricoul
de la Fundaţia Real Madrid
şi vreau să o ajut pe mama
şi pe fraţii mei mai mici." –
Florian-Gabriel, 10 ani, elev
al Şcolii Sociale de Fotbal

"Această oportunitate
inedită pentru copiii cu
risc de abandon şcolar din
România ar fi rămas doar
un proiect pe hârtie dacă
Fundaţia Vodafone nu ar fi
fost atrasă de ideea lui şi nu
ar fi oferit sprijin financiar
pentru implementarea lui." –
Angela Sima, coordonator
comunicare Fundaţia pentru
Dezvoltarea Popoarelor
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Programe de voluntariat
"Big Build"

• Partener: Fundaţia Habitat for Humanity
• Proiect: "Big Build" 2012
• Beneficiari: 4 familii sărace din localitatea Preajba, judeţul Dolj
• Localizare: Preajba, judeţul Dolj
• Adresă site: www.habitat.ro
• Scopul proiectului: construcţia de locuinţe sociale pentru familii nevoiaşe

Anul trecut, Fundaţia Vodafone
alături de 300 de angajaţi ai companiei
au construit, într-o săptămână, case
pentru patru familii nevoiaşe din
judeţul Dolj. În doar cinci zile au
reuşit să împlinească un vis al unor
oameni care nu au crezut că este
posibil să primească o locuinţă nouă
într-un timp atât de scurt.
Beneficiarii caselor sunt familii
nevoiaşe, care locuiau în condiţii
improprii, nepotrivite pentru
dezvoltarea sănătoasă a copiilor lor.

"Fundaţia Vodafone România a
avut o implicare fundamentală
în dezvoltarea organizaţiei
noastre şi a programelor
desfăşurate. De 6 ani, fără
încetare, fundaţia este alături
de beneficiarii Habitat şi de
nevoile acestora, oferind astfel
un sprijin consistent şi valoros
tocmai prin stabilitatea acestui
parteneriat." – Emil Olteanu,
Habitat for Humanity
România.
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Programe de voluntariat
"Build 4 Tomorrow"

• Partener: Asociaţia Charity Works și Asociaţia Diaconia
• Proiect: "Build 4 Tomorrow"
• Beneficiari: 4 familii nevoiașe care aveau nevoie de o locuinţă
• Localizare: localitatea Cristian, judeţul Brașov
• Scopul proiectului: construcţia de locuinţe sociale pentru familii nevoiașe
"Am fost uimiţi cât de mulţi
colegi au participat în acest
proiect de voluntariat. 400
dintre ei au venit din Bucureşti,
Craiova, Constanţa, Iaşi, Târgu
Jiu şi chiar şi Timişoara pentru a
construi în numai cinci zile patru
case. Le mulţumim din suflet."
– Georgiana Iliescu, Project
Manager Fundaţia Vodafone.

A devenit deja o tradiţie pentru
Fundaţia Vodafone să sprijine
familiile care au nevoie de o
locuinţă. Şi anul trecut Fundaţia,
alături de colegii din Vodafone,
care au participat ca voluntari,
a construit case pentru patru
familii nevoiaşe din Braşov.
Cele patru familii locuiau

în condiţii improprii, având o
situaţie materială precară, copiii
nu aveau condiţii decente pentru
a învăţa, iar singurul ajutor pe
care îl primeau era oferit de
către Asociaţia Diaconia. Până
în prezent peste 170 de familii
au beneficiat de o locuinţă
construită de Fundaţia Vodafone
şi voluntari.

"Nu avem cuvinte să
ne exprimăm bucuria şi
recunoştinţa pe care o purtăm
voluntarilor care ne-au ajutat
la ridicarea casei noastre. Îi
apreciem nespus pe aceşti
oameni şi vom încerca să-i
ajutăm la rândul nostru cu ce
putem." – familia Musteaţă,
beneficiară a proiectului
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Programe de voluntariat
"Scrisori pentru Moş Crăciun"
"Scrisori pentru Moş Crăciun"
este un program social iniţiat de
Fundaţia Vodafone pentru toţi
copiii beneficiari ai proiectelor
Fundaţiei Vodafone. Anul trecut,
în programul aflat la a treia ediţie,
au participat 200 de copii din
centre sociale şi de plasament din
Bucureşti şi alte oraşe din ţară.
Aceştia i-au trimis scrisorile lor
lui Moş Crăciun prin intermediul
Fundaţiei Vodafone, care le-a
împărţit colegilor din companie.
Aceştia au devenit astfel Moş
Crăciun pentru fiecare copil.

Odată cadourile strânse
de la colegii din toată ţara, am
organizat un eveniment la Sala
Radio, unde copiii au primit
cadourile mult visate şi au mers la
un spectacol la care au participat
Paula Seling, Mircea Vintilă, trupa
Iris, Mandinga, magicianul Marian
Râlea, Aurelian Temişan şi au
avut o întâlnire specială cu Moş
Crăciun şi unul din spiriduşii lui.
Copiii au fost foarte încântaţi
şi aşteaptă cu nerăbdare să îl
întâlnească din nou pe Moş
Crăciun.
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English summary

In brief about Vodafone Romania Foundation
This year Vodafone Romania Foundation celebrates 15 years of
activity. We started back in 1998 with 10 projects in health and
education and the first payroll giving system developed by few
employees of the company.
Now the Foundation counts almost 700 projects and more
than 15 million Euros invested in areas like health, education, child
abandonment prevention, special programs for young people with
disabilities, elders and hundreds of volunteering projects.
In 2012, the Foundation supported the building of a new intensive
care unit for newborns in Bucharest, at Marie Curie hospital and we
launched the Mobile for Good project through which the Foundation
uses the mobile technology to improve people’s lives.

World of Difference
(Professional Volunteer)
Last year, the World of Difference
program gave the chance to 18
people to dedicate their experience
to an NGO. For 6 months, the
volunteers participated in various
health, education and children
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abandonment projects, as well as
programs dedicated to people with
intellectual disabilities developed
in partnerships with non-profit
organizations all over the country.
Vodafone Foundation covered
the volunteers’ salaries and the
administrative expenses.

Mobile for Good

Mobile for Good is a
unique program launched
by Vodafone Foundation
last year that uses mobile
technologies to improve
the lives of disadvantaged
people. Three pilot projects
are financed by Vodafone
Foundation with a total
investment of almost 500,000
Euro. Last year, beneficiaries
were 500 diabetics through
a partnership with React
Association, 150 assisted
elders through a partnership
with Caritas Alba-Iulia
Association and 100 young
people with intellectual
disabilities in partnership
with Special Olympics
Foundation.

Healthcare programs
"Sharing the care"

is a project sustained by Vodafone
Romania Foundation in collaboration with Hospice House of Hope
in four social centers – Brasov, Bucharest, Bacau and Oradea. The
aim of the project is to improve quality of life for the terminally
ill and their families in Romania, through increased provision and
access to palliative care and training.

New intensive care
unit for newborns

At Marie Curie Hospital, 200
newborns from all over the
country are treated. Almost
the same number of children
is refused to be treated due to
the lack of space. That is why
Vodafone Foundation decided
to join the struggles of Inima
Copiilor Association to build
a new intensive care unit for
newborns. With an investment
of over 1 million Euros, the
construction began in 2012 and
the new unit will be finished
during the summer of 2013.

The Little People
Association
developed in 2012 a program
offering psycho-social
support for children and
youngsters with cancer,
patients of the "Maria
Sklodowska Curie"Hospital
in Bucharest. 150 children
and youngsters and also their
families got the psychological
counseling they needed and
got help from the famous
brave lion.
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Education programs
"Chance for life scholarship"

is a project initiated by Vodafone Romania Foundation in partnership
with Chance for Life Association, which aims to help children, with
high potential, which come from financially or socially challenged
families. In 2012, 15 children finished high school with higher grades
and obtained almost 50 medals and prizes to different education
competitions.

The "Steluţa"
Educational Day
Center,

initiated by St. Stelian
Association, aims to prevent
school dropout among children
and teenagers coming from

The Hercules
Intergenerational
Center

was created to prevent
school dropout and to offer
professional formation to
those with increased risk
of school abandonment.
Almost 50 children and
teenagers get counseling
according to their needs,
along with other community
members. The center
involves all of them in afterschool activities, which are
meant to help them develop
the abilities they need to get
a job and hold on to it.
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disadvantages families in District
5, in Bucharest. Through the
Educational Center, the project
focuses on the children’s school
situation improvement and, at
the same time, it offers support
for their families in order to
prevent social exclusion.

The Edelweiss day
centers

offer more than hot meals
and clothes to the children
from the poor families of
the Ţiglari neighborhood,
in Sibiu. The Edelweiss
centers provide psychological

"SOS the Play Buss"

initiated 207 educational
activities in 2012, for more
than 10,000 children and
adults. "SOS the Toy Car"
project involves children with
different social and economic
problems in various activities
in order to help them develop
their imagination, attention,
memory, concentration
ability, creativity, confidence,
sense of justice and equality.
An important focus is on
understanding the importance
of their interests and respecting
their rules, integration and
networking group, improving
their relationship with parents,
teachers, educators, practicing
empathy and tolerance.

The Sulina
- Vodafone
Scholarship

supports the intellectual
and personal development
of 22 children with high
intellectual potential, coming
from families with severe
social problems, by offering
them a daily educational and
recreational program. In
addition to this, the program
supports children’s families
in order to improve their
situation at home.

support and also involve
the families, the teachers
and the church members in
various leisure activities in
order to consolidate the local
community. In 2012 almost
500 children and their families
were included in the program.

Family abandonment prevention
The "Hope for tomorrow" Family Center,

developed by The St. Stelian Association, helps 21 abandoned
children and teenagers grow and develop in a healthy and caring
environment based on the Christian values. In 2012, four of the
children were admitted to high school and the others obtained high
grades at different competitions.
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Programs for children with special needs
The "Hope for Today" project,

developed by the Chance For Life Association, aims to help 30
youngsters with disabilities lead a normal life through school
integration, developing independent living skills, learning how to
relate to others, how to develop their psycho-motric abilities,
orientation, professional integration according to their capacity.

A chance to social
integration for
children with cerebral
motor infirmity
In 2012, Motivation Foundation
and Vodafone Romania

Foundation offered wheelchairs
and special mobility equipment
to 64 children and young people
with motor disabilities. Children
and their parents also got the
training they needed to properly
use them.

The “Funny
afternoons” project

The Occupational
Therapy Workshop,
developed by the Motivation
Romania Foundation, offers
vocational instruction and
community integration for
27 young people affected by
intellectual disabilities, for
the improvement of their
personal independence and
life quality. The decorative
objects they make are offered
to sponsors of another
program for kids with
disabilities.

and to be prepared to join
normal schools by playing with
was developed by the Defeating typical children. In 2012, 41
kids were helped to integrate
Autism Association with the
purpose of encouraging autistic in the community and into
kindergartens in Bucharest.
children to socialize more
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Sport programs
The Special Olympics National
Competition 2012

The purpose of this program is to support people with intellectual
disabilities learn and benefit from the advantages of participating
in sports activities and to improve their life quality. In 2012, more
than 1200 youngsters with disabilities participated at different
sport competitions, many of them becoming champions ready to
participate to an Olympical Competition.

Realmadrid Foundation
80 children from District 3, in
Bucharest, got the chance to
form a football team coached by

professionals from Real Madrid
Association. Vodafone Foundation
sponsored the project with 10,000
Euro.

I am a
champion too

Sports make miracles for
those who cannot integrate
in the society. Last year,
Vodafone Foundation and
Metanoia Association helped
70 young homeless people to
do something good with their
life through sport. Vodafone
Foundation decided to give a
chance to the project initiated
by Metanoia – World Homeless
Football Championship.
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Volunteering projects
BIG BUILD 2012

was the project developed by Habitat for Humanity with the help of
Vodafone Romania Foundation. 300 volunteers, Vodafone employees
and poor families from a small village near Craiova built together 5
houses in only one week.

Letters for Santa

Each year Vodafone Foundation
and all Vodafone employees
participate in the biggest
volunteering projects of the
year. All children, beneficiaries
of the Foundation’s projects,
write to Santa and all the letters
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are distributed in the company
and the employees buy the
presents that the children asked
from Santa Claus.
In 2012, 200 children and their
families met Santa Claus during
a show organized by Vodafone
Foundation and Radio Romania.

Build4 Tomorrow

Together with Charity
Works Association,
Vodafone Foundation and
300 volunteers participated
in a volunteering project
– building houses for 4
families in Cristian village,
near Brasov. The project
was developed for families
in need in partnership with
Diaconia Association.

Raport financiar
Denumire organizaŢie

Valoare grant
2012 RON

Spitalul Budimex / Asociaţia Inima Copiilor

2.700.000

Fundaţia "Hospice Casa Speranţei", București

913.500

Asociaţia Sfântul Stelian

753.030

Asociaţia Habitat for Humanity

504.286

Fundaţia "Hospice Casa Speranţei", Brașov

477.050

Asociaţia Charity Works

403.000

Fundaţia Edelweiss

345.000

Special Olympics România

417.500

SOS Satele Copiilor România

260.000

Fundaţia Motivation România

237.500

Fundaţia Chance for Life

200.500

Asociaţia Hercules

200.000

Asociaţia pentru ajutorarea copiilor cu autism din România "Horia Moţoi"

150.000

Asociaţia Little People România

86.000

Fundaţia Hope and Homes for Children

64.500

Fundaţia Dezvoltarea popoarelor

45.000

Fundaţia Regina Maria

43.000

Asociaţia Gardienii Terrei

30.000

Asociaţia Învingem Autismul

29.600

Fundaţia Cliniclowns România

25.200

Asociaţia de Fotbal METANOIA

22.500

Societea Naţională de Cruce Roșie România

22.500

Fundaţia Sfântul Pantelimom

22.500

Asociaţia EKA Educaţie pentru Liderii de Mâine

17.200

Fundaţia Baylor Marea Neagră

13.500

Fundaţia de Sprijn Comunitar

12.000

Asociaţia de Suicidologie

8.500

Fundaţia Romanian Angel Appeal

6.500

Asociaţia Sfânta Ana

5.000

Asociaţia de Servicii Sociale SCUT

4.500

Asociaţia Trei

2.770

Asociaţia Club Rotary Opera, Timișoara

2.265

Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ștefan

1.500

Asociaţia Caritas Alba Iulia

90.000

Asociaţia React

1.530.000
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Fundaţia Vodafone România
Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București
email: fundatia.vodafone_ro@vodafone.com
www.fundatia-vodafone.ro
www.facebook.com/FundatiaVodafone
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