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Fundația Vodafone în România

Cine suntem?

Ce facem?

Fundația Vodafone România are o lungă tradiție în
susținerea activităților de responsabilitate corporativă.
Prin intermediul programelor desfășurate, am reușit să
ne îndeplinim misiunea, aceea de a îmbunătăți viața
oamenilor, de a-i ajuta să comunice mai ușor și să fie în
legătură permanentă cu cei din jur.

Suntem o organizaţie care oferă ajutor celor bolnavi, celor
cu nevoi speciale şi celor dezavantajaţi, în special copiilor şi
bătrânilor.
În cei 13 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România
a finanţat peste 400 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 10 milioane de Euro în proiectele desfăşurate
de organizaţiile 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 13 ani de existenţă.

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie nonguvernamentală cu statut caritabil, distinctă de operaţiunile
comerciale ale companiei Vodafone. Activitatea Fundaţiei
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 contribui la activitatea Fundaţiei, Vodafone fiind prima
companie care, în decembrie 1998, 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 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.

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.
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.

Vizitați: www.fundatia-vodafone.ro sau
www.facebook.com/FundatiaVodafone
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De 13 ani suntem aici pentru comunitate!

Anul trecut, Fundația Vodafone
România a lansat “Voluntar de profesie”,
primul program de acest gen din România.
Programul a câștigat mulți prieteni, atât
în rândul organizațiilor non profit din
România, cât și în rândul celor care și-au
dorit să îi ajute pe cei din jur. 12 oameni au
oferit sprijin și ajutor tinerilor cu dizabilități
locomotorii sau psihice, copiilor aflați în
risc de abandon, persoanelor în vârstă sau
familiilor defavorizate.
Am
continuat
să
dezvoltăm
parteneriatul cu Habitat for Humanity
și am reușit să construim, împreună cu
voluntarii Vodafone, locuințe simple, sigure
și decente pentru familiile sinistrate din
Dorohoi, județul Botoșani. Mai mult decât
atât, am reconstruit o școală, în care vor
învăța de-acum în condiții sigure și curate,
aproape 100 de copii, fără a trăi cu teama că
școala e în pericol de prăbușire.

În 2010 am susținut peste 40
de proiecte, fie ca finanțatori, fie ca
implementatori direcți sau în parteneriat
cu diverse instituții publice, organizații non
guvernamentale sau autorități locale.
Am reușit să aducem zâmbetul pe
chipul oamenilor care provin din categorii
sociale vulnerabile, copii și vârstnici, tineri și
familii devaforizate.
În decursul acestui an am avut alături
de noi oameni minunați, voluntari care au
împărtășit și au susținut cauza Fundației
Vodafone.
Faptele, despre care acest raport
vorbește, sunt realizările donatorilor,
voluntarilor și ale partenerilor Fundației
Vodafone
Le mulțumesc!
Elena Șerban,
Director Fundația Vodafone
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Programe pentru educaţie

Bursa Chance for Life - Vodafone București
Denumirea organizației: Fundaţia Chance for Life
Denumire proiect: Bursa Chance For Life Vodafone
Beneficiari: 18 (10 copii de 9 ani, 3 copii de 14 ani și 5 adolescenți de 18 ani)
Localizare: București, B-dul Timișoara nr. 61, sector 6
Perioada de desfăşurare: aprilie 2009 – prezent

Scopul proiectului
Proiectul își propune să acorde unui număr de 18 copii,
proveniți din familii cu probleme materiale sau sociale, sprijin
educațional, emoțional și material pe întreaga durată a școlii
primare, gimnaziului și liceului. Se au în vedere consolidarea
cunoștințelor și obținerea de performanțe școlare, precum și
dezvoltarea personalității și a universului cultural al acestor
copii. De asemenea, se urmărește consilierea familiilor din
care aceștia fac parte, în scopul creării unei comunicări
optime între copii – părinți, părinți – școala, părinți – fundație.
Activităţi şi realizări 2010
Pentru beneficiarii proiectului Bursa Chance for Life
Vodafone, anul 2010 a fost unul plin de evenimente
deosebite și cu rezultate pe măsură.
Copiii s-au pregătit cu multă conștiinciozitate pentru
concursurile județene și naționale. În 2010, ei au reușit
să câștige 9 premii I, 14 premii II, 8 premii III și numeroase
mențiuni.
Pe tot parcursul anului 2010, copiii au fost implicații în
nenumărate activități educative și de dezvoltare personală,
acestea fiind o oportunitate creată prin numeroase
parteneriate încheiate cu alte organizații sau instituții.

“Chance for life scholarship” is a project initiated by Vodafone
Foundation which aims to help children, with very high potential,
that come from finacially or socially challenged families. In 2010,
the children were involved at national and local contest in all kind of
educative activities and they managed to win 31 prizes.
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Bursa Vodafone - Sulina
Denumirea organizației: Fundația Chance for Life
Denumire proiect: Centru de zi “Bursa Vodafone” Sulina
Beneficiari: 20 de copii cu potențial intelectual ridicat proveniți din familii cu probleme sociale, copii cu vârste de la 9 la 12 ani
Localizare: Orașul Sulina, Județul Tulcea, str. a 3-a nr. 63 A
Perioada de desfăşurare: 2007 - prezent

Scopul proiectului
“Bursa Vodafone Sulina” susține dezvoltarea intelectuală și
personală a douăzeci de copii, cu potențial intelectual ridicat,
proveniți din familii cu probleme sociale. De asemenea,
programul, desfășurat alături de grupul de voluntari
pregătiți de echipa Fundației Chance for Life, își propune
să optimizeze climatul familial și să realizeze activități
educaționale și de recreere a copiilor.
Activităţi şi realizări 2010
Centrul de zi “Bursa Vodafone” desfășoară activități
educaționale conform programei școlare, specifice claselor
din care provin copiii, urmărind în același timp obiectivele
specifice ale centrului. În cadrul centrului copiii exersează
deprinderile de viață și resursele personale.
Activitățile educaționale cu caracter ludic și cele desfășurate
sub forma de concursuri sunt preferatele copiilor. Prin aceste
activități ne-am propus să dezvoltăm personalitatea copiilor
din punct de vedere al rolului de lider și al lucrului în echipă.
Astfel s-au realizat mai multe tipuri de activități: crearea

unor narațiuni, referate, probleme matematice cu mai multe
metode de rezolvare, desene pe planșe mari etc. – toate
acestea fiind organizate pe același principiu al lucrului în
echipă.
Centrul “Bursa Vodafone” a intervenit în mod esențial în viața
copiilor și a familiilor beneficiare. Cel mai important rezultat
este acela că acești copii, care erau într-un risc foarte mare
de a abandona școala din cauza situației sociale, continuă
să urmeze cursurile și chiar mai mult, obțin performanțe
școlare, iar progresele lor sunt vizibile.

The Sulina - Vodafone Scholarship supports the healthy intellectual and
personal development of 20 children with high intellectual potential,
coming from families with severe social problems, by offering them a daily
educational and recreational programme. In addition to this, the program
supports the children’s families in order to improve their situation at home.
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Centrul educațional de zi Steluța
Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
Denumire proiect: Centrul educațional de zi Steluța
Beneficiari: 80 de copii și adolescenți din familii dezavantajate social și economic. Beneficiarii prezintă risc crescut de
abandon școlar, sau au abandonat școala și au fost reintegrați în școli cu frecvență redusă.
Beneficiarii au vârste cuprinse între 5-16 ani.
Localizare: București, sectorul 5
Perioada de desfăşurare: 2004 – prezent

Scopul proiectului
Proiectul își propune să prevină abandonul școlar în rândul
copiilor și adolescenților, proveniți din familii dezavantajate.
Totodată, se dorește îmbunătățirea situației școlare a copiilor
beneficiari, precum și ameliorarea situației socio-materiale a
familiilor acestora și prevenirea izolării sociale.
Activități și realizări 2010
• Suport material, constând în masă caldă zilnică pentru
copii în cantină; masă gătită pentru familii; rechizite
școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte și seturi de pat
(saltele, lenjerie etc.).
• Consiliere și asistență socială acordată familiilor
copiilor beneficiari în vederea accesării drepturilor
sociale (depunerea de dosare pentru locuință socială,
ameliorarea cazurilor de violență casnică, obținerea de
ajutoare sociale, medierea conflictelor).
• Consiliere psihologică individuală și de grup, atât cu copiii
beneficiari, cât și cu părinții acestora, în vederea depășirii
unor situații de vulnerabilitate, îmbunătățirea relațiilor
familiale, motivarea pentru învățare etc. În cadrul acestor

activități s-au realizat și grupuri de educație parentală.
• Asistență medicală gratuită în cadrul Cabinetului MedicoSocial al asociației sau în cadrul centrului de zi; pe
parcursul anului s-au distribuit medicamente și vitamine
donate.
Cele mai importante rezultate pe care le-am obținut sunt
•	menținerea în cadrul programului, pe parcursul întregului
an, a tuturor celor 80 de beneficiari înscriși
•	prevenirea abandonului școlar pentru cel puțin 40 de copii
beneficiari
•	îmbunătățirea rezultatelor școlare și frecvenței pentru cel
puțin 50 de copii beneficiari
•	valorificarea aptitudinilor și talentelor pentru 30 de copii
incluși în programe artistice (pictură, teatru și dans)
•	dobândirea de abilități pentru o viață independentă a
celor 70 de copii din cadrul programului.

The project initiated by St. Stelian Association aims to prevent school dropout among children and teenagers
coming from disadvantages families in District 5. 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.
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Centrul de zi pentru școlari Edelweiss
Partener: Fundaţia Edelweiss
Denumire proiect: Centrul de zi Edelweiss pentru preșcolari și școlari Damian, județul Dolj și Centrul de zi
Edelweiss pentru preșcolari și școlari
Beneficiari: Beneficiarii celor două Centre de zi Edelweiss din Jud. Dolj sunt în număr de 300, copii cu vârsta cuprinsă
între 3 și 14 ani, iar cei din Edelweiss Sibiu sunt în număr de 130, de asemenea, copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 14 ani.
Localizare: Satul Damian, comuna Sadova Județul Dolj, Cartierul Ţiglari, un cartier mărginaș al orașului Sibiu
Perioada de desfăşurare: 2006-prezent în satul Damian /1999- prezent în Sibiu

Context desfăşurare program
În satul Damian, județul Dolj, membrii comunității sunt
familii cu un nivel de trai scăzut, care, pentru un venit sigur,
prestează munci agricole. Pentru copiii din sat, programele
Fundației Edelweiss reprezintă o șansă de a se detașa de
mediul lipsit de oportunități și de a beneficia de o educație
corespunzătoare. Cei din cartierul Ţiglari din Sibiu sunt familii
cu un nivel precar de pregătire școlară și, în general, fără o
meserie calificată. Femeile sunt cele care muncesc pentru
a-și susține familia, însă veniturile lor sunt insuficiente pentru
a asigura un trai decent. În acest context, cultura, timpul liber
și facilitățile educaționale sunt considerate un lux.
Activități și realizări 2010
Copiii din centrele de zi Edelweiss pentru preșcolari și școlari,
sunt susținuti material și încurajați să frecventeze școala
și grădinița. Își fac temele și se pregătesc pentru evaluările
școlare sub îndrumarea personalului angajat al fundației.
Totodată copiii beneficiază de o masă caldă sau rece dupa
caz. O parte dintre micuții beneficiari primesc ajutor și hrană
la domiciliu, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare,
datorită situației dificile în care se află familiile acestora.

The project developed by Edelweiss, along with Vodafone
Foundation, involved the initiation of two centers for children,
to support Tiglari neighborhood from Sibiu and Damian
village from Dolj county. The Edelweiss centers provide
support for a better psychological evolution of the children
from Sibiu and Dolj.
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SOS Mașina cu Jucării
Partener: SOS Satele Copiilor România
Denumire proiect: SOS Maşina cu Jucării
Beneficiari: Copii cu diverse probleme: risc de abandon şcolar ridicat, discriminare, dificultăți de integrare şi adaptare în
comunitate.
Localizare: Bucureşti, Botoşani, Suceava, Bacău și judeţele Arad, Timiş, Sibiu şi Vâlcea
Perioada de desfășurare: 2006 – prezent

Scopul proiectului
Prin intermediul jocului, SOS Maşina cu Jucării îi implică pe
copii în diverse activităţi cu scopul de a-i ajuta să îşi dezvolte
imaginaţia, atenţia, memoria, capacitatea de concentrare,
creativitatea, încrederea în sine, simţul dreptăţii, egalităţii și
abilităţile motrice. Un accent important în cadrul activităţilor
cade pe înţelegerea importanţei regulilor şi pe respectarea
acestora, integrarea şi relaţionarea în cadrul grupului și
îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, profesorii, educatorii. De
asemenea, favorizează socializarea şi promovează jocurile de

grup care îi aduc împreună atât pe copii cât şi pe adulţi
(indiferent de sex, religie, etnie etc).
Activităţi şi realizări 2010
În anul 2010, SOS Maşina cu Jucării a organizat 202
activităţi în 67 de locaţii diferite pentru 10.185 de copii. În
sezonul rece au fost organizate activităţi în cinci centre de
zi şi rezidenţiale din Bucureşti şi s-au derulat ediţiile IV şi V
ale proiectului educaţional “Atenţie, se circulă!” în 10 şcoli
din Bucureşti.

In 2010, SOS Mașina cu Jucării project initiated 202 educational activities, with a number of 10 185 children
aged 4 to 14 years. Children have different social backgrounds, many of them facing different problems: poor
social and economic situation, high dropout risk, discrimination, difficulties related to community integration
and adaptation. The SOS Mașina cu Jucării project involves the children 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 the relationship with parents, teachers, educators,
practicing empathy and tolerance.
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Programe pentru prevenirea abandonului familial

The family abandonment prevention is a priority for
Vodafone Romania Foundation. In order to achieve
this goal, The Foundation has developed programs
which aim to prevent the separation of children from
their families and to support the family reintegration
of the children leaving the care system.

Centrul maternal Casa Agăr
Denumire organizație: Asociaţia Touched România
Denumire proiect: Centrul maternal Casa Agăr
Beneficiari: Mame și copii aflați in situații de dificultate, mame în pericol să își abandoneze copiii, femei victime ale
violenței domestice
Localizare: București, sectorul 2
Perioada de desfăşurare: 2007 – prezent

Scopul proiectului
Centrul Maternal Casa Agăr previne separarea copilului de
familie și sprijină copiii și mamele în dificultate, oferindu-le
servicii sociale, sprijin emoţional, material și educațional
pentru perioade cuprinse între 6 și 9 luni, în vederea
reintegrării socio-profesionale.

Activități și realizări 2010
8 mame și copiii lor au beneficiat de serviciile sociale
rezidențiale în Centrul maternal Casa Agăr (adăpost, hrană,
îmbrăcăminte etc. ) pe toată perioada șederii în centrul
maternal (între 6 și 9 luni).
Prevenirea abandonului a 17 copii prin programul centrului
maternal Casa Agăr.
8 mame și copii lor au fost reintegrați în comunitate.
10 familii monoparentale au fost monitorizate pe perioada
proiectului, au participat la sesiunile grupului suport
înființat pentru mamele care au părăsit centrul maternal și
au fost ajutate.
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Centrul de tip familial Speranța
pentrumaternal
Mâine
Centrul
Casa Agăr
Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
Denumire proiect: Centrul de tip familial Speranța pentru Mâine
Beneficiari: 16 copii și tineri abandonați proveniți din centre de plasament din București și din județul Giurgiu aflați
actualmente în plasament la centrul de tip familial al Asociației Sfântul Stelian
Localizare: Comuna Greaca, județul Giurgiu
Perioada de desfăşurare: 2004 – prezent

Scopul proiectului
Proiectul “Speranța pentru mâine” dorește să ofere copiilor
și adolescenților aflați în situație de abandon familial
posibilitatea de a crește și de a se dezvolta armonios, într-o
atmosferă familială plină de dragoste, animată de principii
morale sănătoase, în spiritul valorilor creștine.
Centrul “Speranța pentru mâine” este constituit în trei
case de tip familial, fiecare dintre acestea reprezentând
căminul în care se consumă viața unei familii, numită formal
familie socială. Proiectul a presupus consolidarea a trei
familii, fiecare dintre acestea având în grijă între 5 și 7 copii
abandonați de părinții naturali. Cele trei familii sociale din
cadrul centrului oferă copiilor afecțiune și educație, dar mai
mult decât atât, își asumă responsabilitatea pentru această
misiune de părinte.

Rezultate
dezvoltarea competențelor emoționale și de comunicare
a celor 16 copii din centru.
îmbunătățirea relației copiilor din centrul familial cu
părinții sociali.
dezvoltarea de competențe parentale de către părinții
sociali, precum și de competențe specifice de stimulare a
abilităților de viață independentă a copiilor și tinerilor.
dobândirea de abilități preprofesionale și de competențe
ce țin de integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor.
dobândirea de abilități suplimentare în aria
autogospodăririi de către cei 16 copii din centrul de tip
familial.

Children and teenagers targeted by the “Hope for
tomorrow” project are offered the chance to grow
and develop in a healthy and caring environment
based on the Christian values. Their new families take
all the responsibility for their future.
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Hope and Homes for Children România
Partener: Hope and Homes for Children România
Beneficiari: 258 de copii din 84 de familii (167 de copii din Maramureș şi 91 de copii din Bacău)
Localizare: judeţele Maramureș și Bacău
Perioada de desfăşurare: 2009 – prezent

Scopul proiectului
Prevenirea separării copilului de familie şi reintegrarea în
familiile naturale şi extinse ale copiilor care ies din sistemul
de protecţie.
Activităţi şi realizări 2010
În anul 2010 au fost monitorizați 167 de copii din 60 de
familii care provin din județele Maramureș și Bacău.
Rezultatele pe care „Hope and Homes for Children” le-a avut
au fost:
• 89, 2% dintre copii au beneficiat de resurse alimentare
•P
 entru 35,7 dintre familii condițiile de trai și igiena au fost
îmbunătățite
• 44,8% dintre copii au primit îmbrăcăminte și încălțăminte
• 15,2% dintre locuințe au fost dotate cu mobilier
•P
 entru 30,6% dintre locuințe au fost achiziționate articole
de uz casnic
•2
 6,5% dintre familii au primit medicamente și au beneficiat
de servicii medicale
•P
 entru 10,1% dintre locuințe s-au efectuat reparații și
dotări cu instalații sanitare

• Pentru 26,5% dintre familii au fost plătite taxele de chirie
• 32,6% dintre familii au primit articole electrocasnice ce
proveneau din donații
• 23, 4% dintre familii au primit materiale de construcții
pentru a-și renova locuințele.

Preventing the children’s separation from
their families and socially reintegrating them
after leaving the care system – these are the
basic objectives of the “Hope and Homes for
Children” project. Together with the financial
support, the families monitored within the
project are being offered the strength and
hope to move forward.
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Programe pentru copii cu nevoi speciale

In Romania, despite over 15 years of nongovernmental
awareness raising initiatives on behalf of people with disabilities,
attitudes regarding disability remain predominantly negative.
In this context, the support of Vodafone Romania Foundation
was more than valuable. The Foundation involvement allowed
nongovernmental organizations to plan and develop public
events for people with disabilities, creating general awareness
and at the same time generating more trust and self-esteem to
the targeted persons.
Motivation Romania Foundation Team

Speranța pentru Azi
Partener: Fundaţia Chance for Life
Denumire proiect: Speranța pentru Azi
Beneficiari: În anul 2010 au participat la activitățile de proiect 26 de tineri cu dizabilități dintre care: 16 tineri seropozitivi
instituționalizați în diferite forme de ocrotire socială: Centrul de Plasament Vidra, Complexul de servicii sociale “Casa
Soarelui”, Spitalul “Victor Babeș”.
10 copii cu deficiențe de auz, care provin din familie, dar care pe perioda anului școlar locuiesc în Centrul pentru copii cu
dizabilități “Domnița Bălașa”.
Localizare: Proiectul Speranța pentru Azi se desfășoară în București.
Perioada de desfăşurare: 2002 – prezent
Scopul proiectului
Programul “Speranța pentru Azi” dorește să-i ajute pe cei 26
de beneficiari să se integreze școlar și social, prin formarea
și dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă și prin
activități de formare profesională. De asemenea se dorește
și crearea de locuri de muncă pentru tinerii cu dizabilități și
integrarea lor profesională.
Activități și realizări 2010
Unul din 3 angajați a fost promovat în cadrul
activității din atelier și în acest moment este implicat
în planificarea și organizarea activităților în cadrul
atelierului.
Toți cei 26 de beneficiari și-au dezvoltat abilitățile de
lucru manual și au învățat tehnicile de confecționare
manuală a unor obiecte decorative.
Cei mai mulți dintre ei au devenit independenți și
sunt capabili să se orienteze; doar câțiva mai necesită
un suport permanent în acest sens. Programul de
dezvoltare a abilităților de viață independentă are
rezultate foarte bune pentru fecare dintre ei în funcție
de nevoile individuale.
O parte dintre tinerii cu dizabilități au absolvit Școala de
Arte și Meserii. Prin intermediul atelierului, din cadrul
proiectului, au un loc de muncă stabil, iar unii dintre ei se
află în etapa de pregătire în acest sens.
“Atelierul Viitorului” devine sustenabil. Anul trecut
a avut capacitatea de participare și organizare a mai
mult de 65 de expoziții deschise și galerii online, și-a
diversificat foarte mult gama de obiecte în funcție de
solicitările avute, iar numărul companiilor, organizațiilor
și persoanelor fizice care susțin această activitate a
crescut foarte mult.
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O șansă la integrare socială pentru copiii cu dizabilități motorii
Partener: Fundaţia Motivation România
Denumire proiect: O șansă la integrare socială pentru copiii cu dizabilități motorii
Beneficiari: 164 de copii și tineri cu dizabilități motorii din România și părinții/asistenții personali ai acestora
Localizare: România
Perioada de desfăşurare: 1999 – prezent

Scopul proiectului
Proiectul este o inițiativă prin care Fundația Vodafone
România sprijină, de peste 10 ani, Fundația Motivation, în
efortul de a oferi echipamente de mobilitate personalizate
copiilor cu dizabilități motorii din România, inclusiv copiilor
cu infirmitate motorie cerebrală. Fundația Motivation
România este singura organizație din România care distribuie
echipamente de poziționare pentru copiii cu infirmitate
motorie cerebrală și care oferă parinților și însoțitorilor
instruire pentru utilizarea echipamentului. În 2010,
Motivation și-a propus să ofere echipamente de mobilitate
pentru 100 de copii cu dizabilități motorii și instruire
părinților pentru menținerea sănătății și maximizarea
independenței personale a copiilor lor.
Activităţi şi realizări 2010
În 2010, Fundația Motivation a oferit scaune rulante
personalizate pentru 164 de copii și tineri cu dizabilități
motorii din toată țara (cu vârste cuprinse între 2–18
ani), pe baza evaluărilor individuale realizate de echipa
Motivation pentru fiecare copil. Pentru 19 copii cu dizabilități

locomotorii și 21 de însoțitori și membri ai familiilor,
Motivation a organizat două tabere de instruire pentru viața
independentă. Cele două evenimente, organizate la Tabăra
Motivation de la Văratec (14-19 iunie, jud. Neamț) și la
Hostel Agatha Christie (6-8 decembrie, jud. Prahova), au fost
oportunități pentru copii de a-și face prieteni, de a învăța să
folosească scaunul rulant și de a se juca în aer liber. Părinții
și însoțitorii lor au avut ocazia să împărtășească experiențe
și sfaturi, să învețe din experiența instructorilor, ei înșiși
utilizatori de scaune rulante, despre importanța creării unui
mediu familial care să stimuleze dezvoltarea deprinderilor de
trai independent ale copiilor cu dizabilități motorii.
“Fundația Motivation mi-a dat un scaun cu rotile ca
să mă pot deplasa și mi-a schimbat în totalitate viața.
Acum mă pot deplasa și pot să merg și la școala. Înainte
nu puteam ieși din casă. Am învățat să dansez în scaun.
Le mulțumesc pentru ajutorul dat!”
(Marian B, 14 ani, participant la tabăra din jud. Prahova)
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Atelier de terapie ocupațională pentru tinerii cu dizabilități
severe din casele de tip familial
Denumire organizație: Fundaţia Motivation România
Denumire proiect: Atelier ocupațional sustenabil pentru copii și tineri cu dizabilități severe dezinstituționalizați
Beneficiari direcți: 15 copii și tineri cu dizabilități intelectuale dezinstituționalizați de Fundația Motivation și din
comunitatea locală
Localizare: București și județul Ilfov
Perioada de desfăşurare: 2008 – prezent

Scopul proiectului
Motivation oferă oportunități sustenabile de participare vocațională pentru 15
copii și tineri cu dizabilități intelectuale dezinstituționalizați din comunitate,
în vederea îmbunătățirii independenței personale și calității vieții acestora.
Proiectul și-a propus să:
doteze atelierul ocupațional Motivation cu echipamente și materiale
necesare diversificării activităților oferite tinerilor cu dizabilități în
domeniile grădinăritului și producției obiectelor decorative.
instruiască și să implice 15 tineri cu dizabilități intelectuale,
dezinstituționalizați și din comunitate, în activități de creștere a plantelor
decorative, decorare a ghivecelor și producției lumânărilor și altor obiecte.
să asigure sustenabilitatea proiectului prin prezentarea de către tinerii
beneficiari a produselor realizate la expoziții și evenimente publice și în
cadrul companiilor responsabile social.
Activități și realizări 2010
În 2010 Motivation a continuat să ofere, cu sprijinul Fundației Vodafone
România, oportunități ocupaționale și de dezvoltare a abilităților de
muncă pentru 15 tineri cu dizabilități intelectuale
dezinstituționalizați și din comunitate, în cadrul
atelierului de terapie ocupațională din Clinceni (jud.
Ilfov). În cursul anului, tinerii cu dizabilități au învățat
să realizeze noi tipuri de produse decorative: bijuterii,
accesorii de telefon și brelocuri din pasta fimo,
suporturi de pahare, podoabe de brad din lut, tablouri
din ipsos pictate sau realizate prin tehnica șervețelului.

The purpose of the program is to create
a maintainable opportunity of vocational
instruction and community integration for
15 young people affected by intellectual
disabilities, for the improvement of their personal
independence and life quality.
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Programe de sport pentru persoane cu dizabilități

The purpose of the program is to develop and to
show the abilities of the people with intellectual
disabilities, to increase their self-esteem, to improve
their health, to raise awareness on the potential that
these people possess.
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Competiții Special Olympics România 2010
Partener: Fundația Special Olympics România (FSOR)
Denumire proiect: Jocurile Naționale Special Olympics România 2010; Participarea FSOR la Jocurile Europene
de Vară Special Olympics 2011; Tabăra Sporturi de Iarnă, Ziua Internațională a Sindromului Down
Beneficiari:165 de sportivi, 85 însoțitori, 160 voluntari (Jocurile Naționale SOR); 22 sportivi cu dizabilități intelectuale
(Jocurile Europene de Vară SO); 26 de sportivi cu dizabilități intelectuale (Tabăra Sporturi de Iarnă); 100 de sportivi (Ziua
Internațională a Sindromului Down)
Perioada de desfăşurare: 2008 - prezent

Scopul proiectului
Dezvoltarea și demonstrarea de către persoanele
cu dizabilități intelectuale a abilităților
dobândite, creșterea încrederii în forțele proprii,
îmbunătățirea stării de sănătate. Se urmărește
totodată integrarea lor în comunitate prin avizarea
opiniei publice în legatură cu potențialul acestor
persoane.
Activităţi şi realizări 2010
Jocurile Naționale Special Olympics România
au reunit 27 de delegații din 21 de județe și din
municipiul București.
La Jocurile Europene de Vară au fost prezenți
1600 de sportivi din 56 de țări din Europa.
Cei 13 sportivi și 3 parteneri (jucatori fără
dizabilități), care au reprezentat România, au
concurat la probele de atletism, tenis de masă
și baschet unificat, obținând 2 medalii de aur, 6
medalii de argint și 2 medalii de bronz.
Antrenamente și competiții de schi alpin, schi
fond, mers și alergare pe zăpadă, desfășurate
cu sprijinul cadrelor didactice și al studenților
de la Universitatea Națională de Educație Fizică și
Sport.
Sportivii de la Asociația Down București,
Școala de Arte și Meserii nr. 3, Școala Specială
nr. 5 și Școala Specială nr. 10 s-au întrecut la
probele de baschet și fotbal. Cei mai mici dintre
participanții de la Up Down București și Caritas
București - sportivi cu vârste între 2 și 8 ani și-au dovedit abilitățile în cadrul demonstrației
“Tineri Sportivi”.
Evenimentul s-a bucurat și de prezența
mass-media, care a oferit vizibilitate publică
demersului nostru de a aviza comunitatea cu
privire la abilitățile persoanelor cu sindromul
Down.
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Și eu sunt Campion
Partener: Asociatia Fotbal De Stradă Metanoia
Denumire proiect: “Și eu sunt campion”
Beneficiari: Oameni ai străzii, oameni aflați în centre de reabilitare, tineri aflați în orfelinate
Localizare: Timișoara
Perioada de desfăşurare: 2009-prezent

Scopul proiectului
Proiectul urmărește integrarea acestor oameni în societate
prin disciplină și gândire pozitivă. „Dacă reușești să fii
disciplinat pe teren, să-ți controlezi emoțiile, nervii,
violența verbală și fizică, poți să reușești și în afara
terenului de sport, în viața de zi cu zi”.

Buziaș și organizăm o competiție fotbalistică; Cupa “Și eu
sunt Campion” la tenis cu piciorul, destinată oamenilor
străzii; Școala de antrenori - a cărei scop esta să găsească,
între oamenii străzii, a unui antrenor al Naționalei României
de Fotbal de Stradă.
În 2010 Asociația Fotbal de Stradă Metanoia a ajutat 30 de
oameni ai străzii și oameni aflați în centrele de reabilitare.

Activități și realizări 2010
Asociația Metanoia a realizat mai multe evenimente în 2010:
Proiectul Auchan (Paști, Crăciun), care are ca scop strângerea
de fonduri - împreună cu peste 40 de voluntari ajutăm
clienții magazinului Auchan să își împacheteze produsele
cumpărate; Cupa 1 Iunie – adunăm oameni ai străzii din
Timișoara și le oferim un picnic cu ocazia zilei internaționale
a copiilor; Cupa Libertăţii - mergem la Centrul de Reeducare
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Programe pentru sanatate

During the last three years, Vodafone
Romania Foundation supported
numerous medical healthcare programs
at a national level, which included
investments in medical equipment –
monitors for vital functions, ultrasound
machines and performant incubator for
many hospitals all over Romania and in
Bucharest.

Îngrijim Împreună
Partener: Hospice “Casa Speranței”
Denumire proiect: Îngrijim împreună
Beneficiari: Pacienții cu boli incurabile, copii, adulții și familiile acestora îngrijiți de Hospice “Casa Speranței” – Brașov
(1076 adulți, 169 copii), București (154 adulți, 55 copii), Hospice “Emanuel” – Oradea (192 adulți, 48 copii), Asociația
“Lumina“ - Bacău (47 adulți, 40 copii)
Localizare: Brașov, București, Oradea, Bacău
Perioada de desfășurare: 2006 - prezent
Context desfășurare program
Suferința unei persoane cu o boală incurabilă are impact
asupra întregii familii; creează probleme sociale, psihoemoționale și uneori chiar de sănătate. În momentul de față,
în România, nevoia de îngrijiri paliative este acoperită doar în
proporție de 5% (Subcomisia de Îngrijiri Paliative-Propunere
plan dezvoltare servicii îngrijiri paliative, 2009). La nivel
național există 35 de furnizori de servicii specializate. Sunt
14 servicii de îngrijire paliativă la domiciliu și 21 de unități
(12 publice, 9 ONG sau privat), cu un total de 356 de paturi.
Scopul proiectului
Dezvoltarea unui program educațional de sprijin pentru
familiile care duc povara îngrijirii unei persoane (adult sau
copil) care suferă de o boală incurabilă în stadiu avansat
sau terminal.
Acordarea unor perioade de respiro pentru familiile
pacienților cu boli incurabile.
Facilitarea accesului la informații privind drepturile
persoanelor cu boli incurabile și îngrijirea acestora în cele
patru centre (îngrijire specializată la domiciliu, ambulator,
unități cu paturi, centre de zi).

“Sharing the care” is a project sustained by Vodafone
Romania Foundation in collaboration with Hospice
House of Hope in 4 social centers in 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.
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Dotarea Spitalului Dr. Dumitru Popescu

Partener: Fundația de Ajutor Medical Profilaxis
Beneficiari: Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Dr. Dumitru Popescu (maternitatea Odobescu)
Localizare: Timișoara
Perioada de desfăşurare: 2010

Context desfăşurare program
Maternitatea Odobescu a primit un nou sistem pentru
distribuție gaze medicale și circuite electrice în valoare de
40.000 Euro. Acest sistem este necesar în secțiile de nașteri
premature.
Donația a fost făcută de către Fundația Vodafone România
prin intermediul programului Dreptul la Spital, inițiat de
Fundația de Ajutor Medical Profilaxis.
Scopul proiectului
Dotarea cu echipament medical a instituțiilor medicale din
România .
Programul Dreptul la Spital (Sănătate, Profesionalism,
Îngrijire, Tratament, Atenție, Longevitate) a fost inițiat de
Fundația de Ajutor Medical Profilaxis cu sprijinul financiar
al Fundației Vodafone România, încă din 2008. Prin acest
program, 6 spitale din județul Timiș au beneficiat de
echipamente medicale performante în valoare de 270.000
de Euro.

Activități și realizări în 2010
Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie Dr. Dumitru
Popescu (sau maternitatea Odobescu, cum este cunoscut),
își deschide porțile după o perioadă de renovări, realizate în
urma programului Dreptul la Spital, derulat de Fundația de
Ajutor Medical Profilaxis.
În anul 2010, beneficiarul programului este Spitalul
Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”
din Timișoara. Spitalul a fost dotat cu un sistem pentru
distribuție gaze medicale și circuite electrice moderne în
valoare de 40.000 de Euro. Acesta deservește județul Timiș,
Caraș-Severin și Hunedoara, cu peste 3.700 de nașteri anual
și cu un indice de prematuritate de 15%.
Prin proiectul Dreptul la Spital, Fundația de Ajutor Medical
Profilaxis, cu sprijinul financiar al Fundației Vodafone
România, a facut posibilă reabilitarea sistemului de
administrare oxigen-aspirație centralizat și a sistemului de
gaze medicale în secția de prematuri, în sălile de naștere și în
sălile de operație.

Partener: Spitalul Municipal Dorohoi - Jud. Botoșani
Beneficiari: Pacienții Spitalul Municipal Dorohoi - Jud. Botoșani
Localizare: Dorohoi, Jud. Botoșani
Scopul proiectului: dotarea cu un Ecograf Acuson X300 – 1, în valoare de 39,680 euro pentru dotarea
Laboratorului de imagistică al Spitalului Municipal Dorohoi
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Programe de voluntariat

We value the partnership for what truly is: not a momentarily
input, not a charity, but a real social investment in Romania’s
vulnerable communities, a contribution that changes not
only the present, but the future of generations to come. By
understanding this, Vodafone became one of the major social
investors in Romania, and leads by example.

Habitat for Humanity România
Partener: Asociația Habitat for Humanity România
Denumire proiecte: Împlinim speranțe; Reconstruim speranța ; Acum, mai mult ca oricând!
Beneficiari: 8 tineri cu dizabilități fizice sau intelectuale (5 cu dizabilități intelectuale, 3 cu dizabilități fizice); 5 familii
sinistrate din Dorohoi, jud. Botoșani, prin construcția de case noi; 50 familii asistate prin intermediul Centrului de Resurse
Habitat Comănești; 85 de copii vor avea o școală nouă; Beiuș - 13 familii (incluzând BigBuild 2010); Cluj - 3 familii;
Comănești – 2 familii dintr-un cvadruplex; Pitești – 2 familii; Bechet (Craiova) – susținerea costurilor (1/2) pentru construirea unei case
Localizare: Clinceni, Bragadiru, județul Ilfov; Sat Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani; Beiuș, Cluj, Comănești,
Pitești, Bechet (Craiova); Dorohoi, jud. Botoșani; Mărgineni, Județul Bacău.
Perioada de desfăşurare: 2007 - prezent
Activități și realizări 2010
• 8 tineri cu dizabilități fizice sau intelectuale au un cămin
nou, adaptat nevoilor lor. Edi, Crina, Stelian, Mihaela,
Ancuţa, Nicoleta, Florin, Daniela sunt aproape de vârsta
de 18 ani. Până acum, o parte din ei au locuit în centrul
de plasament din Tâncăbești, aflat în plin proces de
dezinstituționalizare. Căminul nou, în care se s-au mutat
în primăvara lui 2011, le oferă tot confortul necesar
vârstei lor și o viață independentă, pe care o pot obține
oferindu-și sprijin reciproc.
• 30 case noi (din care 5 cu sprijinul Fundației Vodafone)
au fost ridicate; au izolarea termică exterioară realizată,
uși, ferestre și instalație electrică.
• 50 renovări au fost realizate în proportie de 100%.
• La finalul lui 2010, clădirea școlii din comuna Ibănești a

•
•

fost finalizată până la nivelul acoperișului, iar lucrările vor
continua în 2011. Inițierea lucrărilor, demolarea vechii
școli, subcontractarea firmei de construcție și obținerea
autorizațiilor s-au derulat conform planificării. Primăria
comunei Ibănești a fost implicată direct în toate aceste
acțiuni.
21 de familii au primit sprijin în procesul de obținere a
unei locuințe noi, simple și decente ca preț.
366 de voluntari au participat anul acesta la proiectele
Habitat

In 2010, through the traditional community
development and housing program, Habitat
provided with Vodafone’s help, but the foundation
was the main partner in Habitat for Humanity’s
Disaster Response program following the floods
in July 2010 contributing with an amazing
200,000 EUR and dozens of volunteers to the
reconstruction efforts, rebuilding a destroyed
school and providing new and decent shelter for
tens of families.
Habitat for Humanity Team
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742 de voluntari
Activități și realizări
Voluntariat la centrul maternal Casa Agăr și Căminul Străulești
Un număr de 35 de colegi au fost voluntari pentru mamele și copiii
din centrul maternal Casa Agăr, Căminul Sfânta Elena și pentru
bătrânii din Centrul de Îngrijire și Asistență Străulești.
Voluntarii i-au cunoscut pe bătrânii singuri și au petrecut timpul
alături de ei, oferindu-le dragostea și afecțiunea care le lipsesc.
Ziua Internațională a persoanelor vârstnice alături de bătrânii
din căminul Străulești
Voluntarii Vodafone au ajutat la achiziționarea produselor, la
realizarea pachetelor și la distribuția lor.
Sănătate prin Sport
Voluntarii Vodafone și sportivii Special Olympics au participat la
evenimentul de sport unificat “Sănătate prin sport”, care a avut
loc pe 30 mai pe Stadionul Federației de Atletism. Au avut loc
competiții de baschet și fotbal și exerciții de gimnastică aerobică.
Voluntarii Vodafone au fost campionii copiilor cu dizabilități
dezinstuționalizați
Voluntarii Vodafone au contribuit alături de echipa Motivation la
sprjinirea a 25 de copii și tineri cu dizabilități, îngrijiți de Fundația
Motivation România. Un număr de 6 echipe de înotători, formate
fiecare din câte 4 angajați Vodafone și câte 2 angajați Motivation,
unul dintre aceștia fiind utilizator de scaun rulant, au înotat pentru
a marca 15 ani de activitate pentru Fundația Motivation România.
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4660 ore de voluntariat
Un număr de 12 colegi au ales să participe la un concurs de înot
dedicat strângerii de fonduri.
Evenimentul a avut loc pe data de 27 Noiembrie, la Bazinul
Olimpic Lia Manoliu. Swimathon-ul este un eveniment interactiv
de atragere de fonduri dedicat publicului larg de susținători.
Înotătorii înscriși în acest eveniment au avut de parcurs un număr
cât mai mare de bazine într-un anumit interval de timp pentru a-și
aduna cât mai mulți susținători.
Voluntariat la Motivation
La începutul lunii octombrie, voluntarii Vodafone au fost alături de
tinerii cu dizabilități aflați în grija Fundației Motivation. Împreună
au petrecut câteva ore în casele Motivation din Clinceni, la
atelierul de terapie ocupațională și au învățat să realizeze obiecte
decorative din ipsos și lut.
Moș Crăciun sunt eu!
Voluntarii Vodafone au ales să fie Moș Craciun pentru cei 124 de
copii din centrele de plasament și centrele sociale din București.
Copiii provin din 6 centre sociale din fiecare sector din Bucureşti:
centre de sprijin şi consiliere, centre de zi şi centre de plasament
de tip familial. Ajutaţi de spiriduşul trimis de Moş Crăciun, copii cu
vârste între 7 și 10 ani i-au scris moșului scrisori colorate. Angajaţii
Vodafone România s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe Moş Crăciun
să îndeplinească dorinţele copiilor: au citit scrisorile, au redactat
răspunsuri şi au umplut tolba Moşului cu cadourile cerute de cei
mici.
Povești de iarnă
Voluntarii s-au înscris la cea de-a treia ediție a programului
“Povești de Iarnă”.
În luna decembrie Biblioteca Metropolitantă a devenit tărâmul
de basm unde și-au dat întâlnire prinți și vrăjitoare, Feți Frumoși
și Ilene Cosânzene. Înconjurați de cărți și învăluiți de atmosfera
sărbătorilor de iarnă, voluntarii Vodafone și copiii au stat la gura
sobei și au ascultat povești. Poveștile au devenit astfel limbajul
comun în care generațiile dialoghează, își transmit valori și creează
continuitate.
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Voluntar de Profesie

In 2010 Vodafone Romania Foundation launched the
“Professional Volunteer!” program. For 4 months, 12
persons, among which 3 Vodafone employees were involved
as volunteers in education projects, health and family
abandonment prevention, as well as programs dedicated to
children and elderly.
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Nume: Anca Rovenţa
Profesie: Economist
Denumire organizație: Habitat for Humanity ROMANIA , www.habitat.ro
Descriere organizație: Habitat for Humanity este o asociaţie non-profit al cărei scop este să elimine lipsa de adăpost și
să facă din locuirea în condiții decente o problemă de conștiință și de acțiune perpetuă. Prin munca voluntarilor, donații
financiare și materiale, Habitat pentru Umanitate construiește locuințe simple și decente pentru cei defavorizati. În prezent,
mai mult de 150.000 de familii din România locuiesc în condiții insalubre și nu au o locuință decentă.

Realizări
În urma întâlnirii pe care Anca a avut-o cu Otilia Bădescu (consilier ANST), Habitat
pentru Umanitate a primit sprijinul sportivilor, prezenți de-a lungul timpului pe
șantierele de lucru. Aceștia au fost de acord să semneze și să doneze diverse
articole sportive purtate în cadrul unor competiții naționale, internaționale sau chiar
olimpiade. O parte din aceste articole au fost scoase la licitație în cadrul evenimentului
“Gala partenerilor Habitat”, desfășurată pe 10 decembrie, la Cluj. Evenimentul a
adunat peste 60 de reprezentanți de la peste 30 de organizații și a reușit să strângă
aproximativ 12.200 de lei. Banii vor fi folosiți pentru construcția celei de-a 74-a locuințe
Habitat, care va fi ridicată în anul 2011 pentru o familie defavorizată din județul Cluj.
Acesta licitație a fost o experiență și un bun exercițiu pentru viitorul eveniment care va
fi organizat la București. Parteneriatul Habitat-ANST va fi extins în cursul anului 2011
cu un eveniment de strângere de fonduri la nivel național, organizat de Biroul Național
al Habitat for Humanity România.

Nume: Ciprian Neculau Samir
Profesie: : Jurnalist
Denumire organizație: Asociația Sfântul Stelian www.sfstelian.org
Descriere organizație: Sfântul Stelian este o organizație creștină de caritate, care din anul 1993 și-a asumat angajamentul
creștin de a sprijini material și spiritual categoriile cele mai vulnerabile ale societății. Prin intermediul programelor sociale
contribuie la rezolvarea problemei inegalității șanselor, la reducerea vagabondajului, a abandonului școlar și familial și la
îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate.

Realizări
Ciprian a realizat o campanie numită „Bunicii noștri” ce a avut două
obiective: promovarea activităților organizației „Sfântul Stelian” și
strângerea de fonduri pentru bâtranii defavorizați.
Campania a beneficiat de un spot TV difuzat pe posturile de televiziune
din România. Ciprian a fost cel care a obținut acordul de la CNA pentru
difuzarea spotului în regim non-comercial și a suportat costurile de
producție.
De asemenea, în cadrul acestei campanii oamenii au putut dona bani
prin intermediul SMS-ului pentru bătrânii aflați în grija Asociației Sfântul
Stelian.
Cu acest proiect, Ciprian a reușit să consolideze imaginea organizației,
rezultatele fiind vizibile la scurt timp de la demararea campaniei.
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Nume: Costin Anghel
Profesie: Jurnalist
Denumire organizație: HANDROM(Handicap Romania) www.handrom.ro
Descriere organizație: Oganizație non-guvernamentală a carei misiune este de a iniția proiecte și programe prin
intermediul cărora tinerii cu dizabilități să-și influențeze viitorul.
HandROM încurajează și susține dialogul civic, solidaritatea și responsabilitatea socială, prin formarea unor lideri și grupuri de
inițiativa care luptă pentru drepturile și nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități.

Realizări
Costin a dorit să atragă noi fonduri, de aceea a dezvoltat o strategie de acțiune. În
primul rând a realizat un catalog de produse hand-made create de către tinerii cu
dizabilități în cadrul atelierului Dizab-Rom. Pentru a vinde aceste produse, Costin
s-a adresat Episcopiei, care i-a oferit ajutorul prin expunerea obiectelor în magazin.
Următorul pas a fost de a instala căsuțe de colectă în marile magazine din Pitești.
De asemenea, Costin a organizat prima ediție a cupei speciale „Marina Cupa Abilități
HandROM”, o competiție sportivă pentru elevii de la centrele speciale din județul
Argeș. Competiția a fost un succes și s-a bucurat de acoperire media națională și
județeană.
Contribuția lui Costin a fost una semnificativă. Pe lângă acțiunile descrise mai sus, el a
contribuit și la dezvoltarea site-ului organizației și la îmbunătățirea comunicării interne.

Nume: Elena Victoria Vîrlan
Profesie: Project Manager, Vodafone Romania
Denumire organizatie: Special Olympics Romania www.specialolympics.ro
Descriere organizatie: Organizație non-guvernamentală a carei misiune este de a iniția proiecte și programe prin
intermediul cărora tinerii cu dizabilități să-și influențeze viitorul.
HandROM încurajează și susține dialogul civic, solidaritatea și responsabilitatea socială, prin formarea unor lideri și grupuri de
inițiativa care luptă pentru drepturile și nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități.

Realizări
Elena a ajutat la strângerea de fonduri pentru evenimentul Ziua Internațională Eunice
Kennedy Shriver din data de 25 septembrie 2010 și pentru Turneul Internațional de
Gimnastică Artistică Special Olympics ce a avut loc în zilele de 4 și 5 decembrie 2010.
Alături de colegi, Elena a participat la toate acțiunile desfășurate în cadrul proiectului
“Șanse egale pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități”.
În prezent, Elena lucrează alături de voluntari la dezvoltarea site-ului și desfășoară
acțiuni dedicate strângerii de fonduri pentru Special Olympics Romania.
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Nume: Magdalena Stoian
Profesie: : economist
Denumire organizație: Asociația Dr. Katz
Descriere organizație: Dr. Katz este o asociație ce are ca obiectiv principal ajutorarea copiilor cu nevoi speciale pentru a
supraviețui independent.
Realizări
Proiectul cu care Magdalena a participat în acest program este “Mâncărică pentru
mămica mea”. Copiii au participat la un curs de gătit în cadrul căruia au învățat să
pregătească mâncăruri sănătoase. Magdalena i-a învățat pe copii să folosească
ingredientele, să le recunoască și să creeze rețete speciale, pe gustul lor.

Nume: Mihaela Cărbunaru
Profesie: Jurnalist
Descriere organizație: Fundația Edelweiss sprijină prin programele sale comunitățile din cartierul Țiglari, Sibiu și satul
Damian, județul Dolj. În Sibiu, Fundația dispune de un Centru de zi pentru preșcolari și un Centru de zi pentru școlari. În cadrul
centrului pentru școlari, elevii participă la un program de masă și pregătire a temelor, precum și diverse activități culturale și
artistice.

Realizări
Mihaela a dezvoltat un proiect de fotografie prin intermediul căruia copiii au deprins
principalele reguli de compoziție a unei imagini fotografice și au învățat să folosească
aparatul foto în diverse spații.
Durata proiectului a fost de patru luni, timp în care copiii au participat la o prezentare
ținută la muzeul Astra din Sibiu și au realizat două expoziții.
Prima expoziție, organizată în cafeneaua Atrium, s-a intitulat „Orașul văzut prin ochii
copiilor”. Fotografiile s-au bucurat de aprecierile publicului și au fost expuse timp de
trei săptămâni. Cea de-a doua expoziție, „Două jumătăți” a vorbit despre orașul Sibiu.
Fotografiile prezentau, pe de o parte orașul văzut prin ochii acestori mici fotografi și pe
de altă parte, orașul văzut prin ochii unui turist. Fotografiile din cadrul expoziției „Două
jumătăți” vor fi expuse pe www.fotofocus.ro și scoase la licitație.
Nume: Stratulat Mihaela
Profesie: : Instructor educațional de arte
Denumire organizație: Asociația Sfântul Stelian
Descriere organizație: Sfântul Stelian este o organizație creștină de caritate care din anul 1993 și-a asumat angajamentul
creștin de a sprijini material și spiritual categoriile cele mai vulnerabile ale societății. Prin intermediul programelor sociale
contribuie la rezolvarea problemei inegalității șanselor, la reducerea vagabondajului, a abandonului școlar și familial și la
îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate.

Realizări
Timp de patru luni, Mihaela a realizat și a condus diferite activități în cadrul proiectului
„Învățăm să ne cunoaștem”. Activitățile s-au bazat pe comunicare, socializare, creație
și cunoașterea abilităților artistice.
Mihaela și-a dorit să fie un sprijin pentru copiii care au participat la proiect, iar prin
ceea ce a făcut a demonstrat că fericirea nu are la bază nevoile materiale, ci liniștea
sufletească și lucrurile simple făcute cu dragoste.
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Nume: Mihaela Anghel
Profesie: Psiholog
Denumire organizație: Fundația Estuar www.etsuar.org
Descriere organizație: Fundaţia Estuar activează de 17 ani în domeniul sănătăţii mintale, fiind printre puţinele organizaţii
non-guvernamentale care oferă servicii sociale adulţilor cu probleme. Scopul organizației este de a oferi alternative la
serviciile de îngrijire medicală din unitățile de stat.
Cei care apelează la serviciile fundației se bucură de un sistem de consiliere, consultanăț juridică, activități terapeutice
și educaționale și locuri de muncă protejate. Prin intermediul acestor activități și servicii, persoanele cu probleme își pot
valorifica abilitățile și se pot reintegra în comunitate cu ușurință.

Realizări
Mihaela a condus atelierele lucrative și terapeutice, în cadrul cărora beneficiarii au
învățat să gătească, să realizeze diferite obiecte și să se cunoască mai bine, în primul
rând pe ei, apoi pe ceilalți. Ulterior obiectele au fost expuse, cu scopul de a fi vândute,
în cadrul evenimentului Flugtag și a Târgului de Crăciun ce a avut loc în București la
Embassy Club.
Persoanele cu probleme de sănătate mintală au beneficiat și de trei excursii organizate
de Mihaela. Ei au vizitat Delfinariul din Constanța, Castelul Bran, Cetatea Râșnov și
Peștera Dâmbovicioara.
O altă acțiune a Mihaelei a fost realizată cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului,
alături de Mirela Purice, voluntar World Vision. Ele au organizat o reprezentație de
Teatru Forum, dată chiar de beneficiarii Estuar.

Nume: Mirela Purice
Profesie: Psiholog
Denumire organizație: World Vision www.worldvision.ro
Descriere organizație: World Vision este o organizație creștină, care desfășoară programe de intervenție umanitară de
urgență și dezvoltare. Organizația este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile și comunitatățile defavorizate. Încă din
1990, World Vision România este o prezență constantă în domeniul protecției copilului și al dezvoltării comunitare.

Realizări
Mirela s-a implicat activ în activitățile Centrul „Sf.Maria”: a ținut lecții de engleză, a
desfășurat activități de dezvoltare personală, a scris și a tradus în engleză povești
despre cazurile copiilor din centru. De asemenea, Mirela le-a adus copiilor în luna
decembrie 2010, trupe de teatru care au ținut reprezentații și le-au oferit cadouri. Un
alt lucru remarcabil pe care l-a făcut Mirela, a fost recrutarea de noi voluntari pentru
activități directe cu cei mici.
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Nume: Ramona Guțu
Profesie: : Jurnalist
Denumire organizație: Asociația AMMA
Descriere organizație: Asociația AMMA a fost înființată la începutul anului 2010. Chiar dacă nu activează de foarte mult
timp, organizația a reușit să dezvolte și să implementeze proiectul “Pași în trei” prin intermediul căruia au fost ajutați 45 de
copii din centrul Sfântul Nicolae.

Realizări
Ramona Guțu lucrează ca voluntar pentru copiii din Centrul de plasament „Sfântul
Petru și Pavel”, care din decembrie 2009 face parte din Centrul de Servicii Sociale
Sfântul Nicolae. În 2010, Ramona a lansat proiectul educativ „Pași în trei”, ce are ca
scop integrarea socială a 45 de copii și tineri. În cadrul acestui proiect Ramona a ajutat
la strângerea de fonduri pentru „Sfântul Nicolae” și a reușit să amenajeze o bibliotecă
pentru Centrul de Tineret “Părintele Galeriu”.
Pe lângă activitățile educative și culturale în care s-a implicat activ, Ramona a reușit să
formeze o echipă de voluntari tineri, studenți și liceeni, care să se implice în activitățile
destinate copiilor defavorizați.

Nume: Oana Simina Mistreanu
Profesie: : Jurnalist
Denumire organizație: Salvează Vieți, www.salveazavieti.ro
Descriere organizație: Asociația Salvează Vieți a fost înființată în martie 2009 de către un grup de șapte tineri. Încrezători în
faptul că lucrurile se pot schimba doar prin depășirea pasivității, membrii Asociației s-au dedicat în special susținerii Clinicii de
Oncopediatrie de la Timișoara și a copiilor care suferă de leucemie și de alte tipuri de cancer.

Realizări
Simina Mistreanu, împreună cu Asociația Salvează Vieți, a dat
startul campaniei de strângere de fonduri pentru Clinica de
Oncopediatrie Louis Ţurcanu Timișoara. Campania și-a propus
înființarea primului Centru de Excelență în diagnosticarea și
tratarea cancerului limfatic din România.
În luna decembrie 2010, companiile au fost încurajate să
redirecționeze 20% din impozitul pe profit către Asociația
Salvează Vieți, iar din luna ianuarie 2011, orice persoană fizică
poate dona Asociației 2 euro prin SMS.
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Vodafone Romania Foundation

Education programs

“Speranţa pentru mâine” Family Center

Chance for Life

Through this program, three social families offered support,
shelter and the possibilty of growing up in a family, to
sixteen children who were in a abandonment situations.
First, those families offer love and education, and second,
and most important, they take responsabilty for the future
of the children.

There are children with very high potential that come from
financially or socially challenged families. For more than
18 children from these categories, Vodafone Foundation
provided help with their studies, educational activities and
material support.

Vodafone Scholarship Sulina
In 2010, The Vodafone Scholarship program supported
twenty children with high intellectual potential, from
families with socially problems. Those little human beings
were included in a daily school and recreation program and
discovered the happiness of the daily activities.

“Steluţa” Center
The goal of the Steluta Center program is to prevent school
dropout among children and teenagers from disadvantaged
families. We reached this goal in 2010 and we also managed
to improve the social and material situation of these
children and their families.

Edelweiss Center

Hope and Homes for Children
Hope and Homes for Children program aims to prevent
the abandonment situations and to reduce the number of
children who enter in the orphanages. In 2010 a number
of one hundred and sixty seven children, from Bacau and
Maramures, and their families were given a better life and
material support.

Programs for children with special needs
Hospice Casa Speranței
Through this program, Vodafone Foundation offers
educational support and assistance to families with children
suffering from incurable diseases. It also gives information
about the rights that people who suffer have in the society.

The purpose of the project developed by Edelweiss and
Vodafone Foundation was to support Tiglari neighborhood
from Sibiu and Damian village from Dolj county. People
from two Edelweiss centers succeeded in providing support
for the better psychological evolution of the children from
Sibiu and Dolj.

Hope for today

SOS The toy car

A chance for social integration for children with
cerebral motor infirmity.

The Toy car program involves children in various activities
in order to help them develop their creativity , memory,
concentration ability, confidence and the sense of justice
and equality. An important focus is on understanding the
importance of their interests, improving the relationship
with parents, teachers and learning what empathy and
tolerance are.

Family abandon prevention
“Casa Agăr” Maternal Center
The „Agăr home” program aims to prevent child
abandonment by offering support and shelter to mothers
and their babies. In 2010, a number of nine mothers and
seventeen babies were given moral and material support.

The Hope for Today program was dedicated to a number
of twenty six children and young people who needed to
improve their abilities for an independent life. Most of them
succeded in improving their life and managed to focus on
their needs and future.

In 2010, Motivation Foundation and Vodafone Foundation
offered 164 wheelchairs to children and young people aged
2 to 18. Motivation also organised for 19 children and 21
attendants two camps, one in Prahova county and one in
Varatec.

“Occupational Therapy” workshop for young
people affected by intellectual disabilities, placed
in family-type homes
In 2010 Motivation and Vodafone Foundation offered
vocational instruction and community integration for
fiftyeen young people with intellectual disabilities. They
participated at the workshops where they learnt who to
work with their hands and how to know each other.
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Vodafone Romania Foundation

Sport programs

Volunteers programs

Special Olympics Romania Competition

Habitat for Humanity

The purpose of this program is to support people with
intellectual disabilities and to improve their life quality.
In 2010, two sportive events were organised in order to
challenge those people through sport.

In 2010, the Vodafone Foundation continued the
collaboration with Habitat for Humanity and together they
built thirty houses for families with social difficulties all over
the country. At this project participated a number of three
hundred and sixty six volunteers.

I am a champion too
This program is dedicated to homeless people who are
in rehab centers or in orphanages. In 2010, Metanoia
Organisation and Vodafone Foundation, organised different
events in order to help these people to integrate better into
society.

Healthcare programs
Equipping the maternity hospital Dumitru Popescu
in Timișoara
After a renovation period, the maternity from Timisoara
opened his doors to the patients. Vodafone Foundation,
through „Chance to Hospital” program managed to endow
Dumitru Popescu hospital with medical equipment and o
new sistem for medical gases distribution.

742 volunteers/ 4660 hours of work
This program was dedicated to the Vodafone Volunteers.
They worked together for the people in need and they
succeded in bring hapiness and hope for the people in
need that participated at the Agar Home program, Special
Olympics project and for the children that took part at the
Motivation programs.

Profesional volunteer
This program was launched by the Vodafone Foundation in
2002 an it’s part on an internationl initiative. Till 2010, over
seven hundred Vodafone volunteers have involved in all
kind of projects worldwide. At this moment the program is
present in fourteen countries.

English Summary
Vodafone Romania Foundation, the first
non-guvernamental organization in Romania
founded and financed by the company’s
employess, funded during thirteen years
of activity over 400 programs to support
children, elders, disabled and disavantaged
people as well as victims of natural disasters.
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Raport financiar Fundația Vodafone România, 2010
Beneficiari
Habitat for Humanity
Fundația Hospice
Asociația Sf. Stelian
Programul “Voluntar de profesie”
Fundația Edelweiss
Fundația de Ajutor Medical Profilaxis
Fundația Chance for Life
Asociația Hercules
Fundația World Vision Romania
Fundația “Sf. Dimitrie”
Asociația SOS Satele Copiilor România
Asociația “Salveaza Vieti”
Fundația Motivation
Asociația Touched Romania
Radio Itsy Bitzy
Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan
Spitalul Municipal Dorohoi - Laboratorul de Imagistică
Fundația Special Olympics
Fundația Salvați-vă îngerii
Fundația Hope and Homes for Children Romania
Spitalul Clinic de urgent pentru copii „MARIA SKLODOWSKA CURIE“
Asociația pentru ajutorarea copiilor cu Autism din România ‘Horia Motoi ‘
Asociația Portico
Asociația REACT
Fundația Principesa Margareta a României
Institutul FUNDENI
Asociația Habitat for Humanity
Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului
ASCHF-R
Fundația Romanian Angel Appeal
UNICEF
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brasov
Fundația Sheherezade
Bucharest Run Marathon
Asociația Metanoia
Asociația Casa Sperantei Iasi
Asociația Steaua de vis
Asociația Comunitatea mea
Alte donații sub 10,000 lei
Costuri operaționale

TOTAL 2010

RON
1.676.210
866.000
792.500
662.762
486.000
364.000
261.743
231.458
220.000
217.000
207.000
200.000
196.301
188.940
186.177
175.000
170.025
165.600
160.000
151.000
231.535
100.000
86.000
63.250
63.000
56.369
46.825
45.000
40.000
36.200
33.920
25.772
21.500
21.152
20.000
15.000
15.000
13.000
341.896
154.456

9.007.590
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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, copiintari 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 sau institutii), cu totii s-au declarat
incantati si chiar impresionati de un astfel de proiect

Programe pentru prevenirea abandonului familial
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