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Echipa Fundaţiei Vodafone
Elena Şerban, Director
Georgiana Iliescu, Project Coordinator 

Mulțumim donatorilor, colegilor și tuturor voluntarilor care s-au implicat 
în proiectele Fundației Vodafone România.

  Structura organizatorică

În perioada 2006-2011, Consiliul de Administrație al Fundației Vodafone 
a fost compus din: 

Iñaki Berroeta – Președinte 

Marian Velicu – Vicepreședinte 

Lidia Solomon – Membru, Consiliul de Administrație 

Aurelia Dragomirescu – Membru, Consiliul de Administrație 

Elena Șerban – Director 

Condelina Kilikidis – Membru, Consiliul de Administrație 

Consiliul de Administrație 2012-2014

     
Prințesa Marina Sturdza
Președinte onorific

     
Martin Harris 
Excelența Sa,  
Ambasadorul Britanic în România
Membru, Consiliul de Administrație 

     
Andres Vicente 
Membru, Consiliul de Administrație

     
Florina Tănase
Membru, Consiliul de Administrație

     
Condelina Kilikidis
Membru, Consiliul de Administrație

     
Elena Șerban
Director, Fundaţia Vodafone România
Membru, Consiliul de Administrație 

     
Lidia Solomon 
Membru, Consiliul de Administrație
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    De 14 ani suntem un partener de încredere!

De-a lungul celor 14 ani de activitate, Fundaţia Vodafone a dezvoltat numeroase 
proiecte în domeniile educaţiei, sănătăţii şi prevenirii abandonului familial sau şcolar. 
Anul trecut am ajutat, prin proiectele noastre, peste 17.500 de copii, familii şi vârstnici, 
care au primit o şansă în plus la o viaţă mai bună. 

Ne-am ţinut promisiunea şi am continuat să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale 
în România, prin programele de sănătate pe care le-am susținut. Am fost alături de 
Asociația “Salvează Vieți” în campania lor de strângere de fonduri pentru construcția 
primului Centru de Excelență din România pentru diagnosticarea și tratarea cancerului 
limfatic la copii, contribuind cu suma de 350.000 de euro. Ne-am alăturat și Fundației 
Hospice Casa Speranței pentru a construi și în București un centru pentru bolnavii 
incurabili în stadii avansate. 

Copiii, tinerii și familiile lor sunt în centrul proiectelor noastre, pentru că ne dorim 
să construim alături de beneficiarii programelor fundației, comunități puternice și 
cu un viitor mai bun.  De aceea, am  ajutat 8.800 de copii să meargă la școală, le-am 
îmbunătățit condițiile de viață și le-am asigurat accesul la educație. Împreună cu 
organizațiile non-guvernamentale partenere am pus bazele unui nou sistem de 
protecție socială, bazat pe conceptul de familie, care este esențial pentru o creștere 
armonioasă a copilului.

Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului, an care a fost marcat de cei 
peste 750 de voluntari minunați, care s-au implicat în toate proiectele de voluntariat 
ale Fundației. Am construit împreună cu voluntarii noștri 10 case în numai 5 zile 
alături de Habitat for Humanity, am participat la competiții sportive alături de tinerii cu 
dizabilități, beneficiari ai Special Olympics. Nu ne-am oprit aici și am lansat și a doua 
ediție a programului “Voluntar de Profesie”, prin care 18 oameni au renunțat la locul lor 
de muncă pentru a lucra timp de șase luni într-o organizație non-profit din România. 

Ca de fiecare dată am avut parteneri implicați, care cred în proiectele noastre și în 
misiunea pe care ne-am asumat-o de 14 ani. Le mulțumim tuturor celor peste 40 de 
organizații non-profit, care au fost alături de noi și anul trecut. 

Numai împreună putem construi programe de responsabilitate socială cu adevărat 
importante pentru comunitate.

Mulțumim tuturor partenerilor, voluntarilor și donatorilor noștri! 

Elena Șerban
Director Fundația Vodafone România
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Vodafone Group Foundation s-a 

înființat cu scopul de a unifica puterile 

individuale ale țărilor inițiatoare. 

Vodafone Group Foundation a fost 

înființată ca o societate caritabilă. Ea 

acționează ca o organizație umbrelă 

pentru investițiile sociale ce ajută 

oameni defavorizați. Familia 

globală a Fundațiilor Vodafone are 

un loc aparte în lumea acțiunilor 

caritabile corporative și suntem 

siguri că o astfel de structură 

va furniza beneficii sociale 

maxime.

Fundația Vodafone în lume
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Vizitați: www.fundatia-vodafone.ro sau
www.facebook.com/FundatiaVodafone
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Cine suntem?

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.
Fundaţia Vodafone România este o organizaţie 
non-guvernamentală 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.

Ce facem?

Suntem o organizaţie care oferă ajutor celor bolnavi, celor
cu nevoi speciale şi celor dezavantajaţi, în special copiilor şi
bătrânilor.
În cei 14 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România
a finanţat peste 600 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 13 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 14 ani de existenţă.

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

Fundaţia Vodafone România susţine 

programe caritabile pe întreg teritoriul ţării, 

cu niveluri diferite de finanţare. Numărul 

mare de solicitări primite a determinat 

stabilirea unui set de reguli de finanţare, 

astfel încât acţiunile noastre caritabile să 

fie cât mai concentrate şi eficiente cu 

putinţă, iar ajutorul financiar pe care îl 

oferim să aducă o schimbare reală şi 

să aibă impact. Criteriile în funcţie de 

care selectăm proiectele sociale pot fi 

consultate pe site-ul Fundaţiei, 

www.fundatia-vodafone.ro.

Fundația Vodafone în România



Programe pentru
educaţie
Pentru copii, educaţia este foarte 
importantă, iar pentru copiii 
din comunităţile dezavantajate 
este singura şansă pentru un 
viitor mai bun. De aceea, în 2011, 
pentru mii de copii din comunităţi 
defavorizate din toată ţara, am 
dezvoltat alături de alte şapte 
ONG-uri, 10 programe în domeniul 
educaţiei. Am ajutat astfel şcolari 
sau preşcolari, copii victime 
ale discriminării, familii care nu 
puteau să își susţină copiii la 
şcoală, dar şi copii cu un potenţial 
intelectual ridicat. 

Education is very important for 
children in general and for those 
in underprivileged communities 
it’s the only chance for a better 
future. That’s the reason why, 
in 2011, we developed 10 
educational programs, together 
with 7 NGOs, for thousands of 
children in underdeveloped 
communities all over the country. 
We helped school & pre-school 
kids, victims of discrimination, 
families who couldn’t financially 
support their kids through 
school, but also kids with high 
intellectual potential. 

Educational 
programs
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    Bursa Chance For Life Vodafone

Partener: Fundaţia Chance for Life 
Proiect: Bursa Chance For Life Vodafone
Beneficiari: 20 (12 copii de 9-10 ani, 3 adolescenţi de 14-15 ani, 5 adolescenţi 18-19 ani) 
Localizare: Bucureşti, B-dul Timişoara nr.61, Bl.C3, Sc.B, Ap.23, sector 6
Perioada de desfăşurare: 2009 - prezent
Adresa site: www.chanceforlife.ro
Scopul proiectului: 20 de copii proveniţi din familii cu probleme materiale sau sociale sunt susţinuţi, din clasa întâi 
până la terminarea liceului. Pe parcursul școlii, copiii sunt sprijiniți pentru a participa la concursurile școlare, pentru 
a-și dezvolta personalitatea și universul cultural. Familiile lor primesc consiliere pentru o mai bună comunicare atât 
cu copiii, cât şi cu şcoala sau cu membrii fundaţiei.        

Doi băieţei frumoşi şi deştepţi

Cei doi băieţei pe care primăvara anului 2011 i-a adus 
în grupa mică s-au dovedit a fi nu numai frumoşi, ci şi 
deştepţi. 
După primul semestru de şcoală ei au ajuns primii din 
clasa lor, iar la concursurile la care au participat au 
obţinut numeroase premii. 
Toţi cei 12 membri ai grupei au obţinut medii peste 
9,5, iar doi dintre ei au avut toate mediile de 10.  

“Chance for life scholarship” is a project developed 
by Vodafone Romania Foundation which aims to 
help children with very high potential, who come 
from financially or socially disadvantages families. 
In 2011, two little boys joined the group. By the end 
of the school year, they were top of their class and 
they won prizes at various educational contests. 
All the 12 members of the group got very high 
grades (an average above 9.5). Two of them 
managed to get the highest grade, 10.
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    Centrul de zi “Bursa Vodafone” Sulina

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener: Fundaţia Chance for Life 
Proiect: Centru de zi “Bursa Vodafone” Sulina
Beneficiari: 30 de copii cu potenţial intelectual ridicat proveniţi din familii cu probleme sociale,  copii cu vârste de la 
9 la 13 ani
Localizare: Oraşul Sulina, judeţul Tulcea, str. a 3-a, nr. 63 A. Centrul beneficiază de 5 săli de studiu, sală de joacă, sală 
de mese, bucătărie, spaţii pentru expoziţii şi festivităţi, curte pentru joacă.
Perioada de desfăşurare: septembrie 2007 – prezent 
Scopul proiectului: 30 de copii cu potenţial ridicat, care provin din familii cu risc ridicat de excluziune socială, 
primesc sprijin şi orientare şcolară.

Copiii sunt premianţi şi olimpici

Majoritatea elevilor din clasele I – IV au avut la sfârşit 
de an medii de Foarte Bine, iar cei de clasele V – VIII - 
medii de peste 9. Şi la concursuri s-au obţinut rezultate 
remarcabile: 

Olimpicii cunoaşterii: 

Limba Română - naţional: două premii II şi o menţiune
Matematică - naţional: două premii I şi două menţiuni
Franceză - naţional:  un premiu I şi un premiu II   
Micul matemetician - naţional: două locuri II, menţiune
Comunicare şi ortografie: doua premii I, un premiu III.

The “Sulina - Vodafone Scholarship” supports 30 
children with high intellectual potential coming from 
families with severe social problems. With the support 
from Vodafone Romania Foundation, the children are 
included in educational and recreational programs 
to improve their educational performance. Also, the 
program supports the children’s families in order 
to improve their situation at home. Last year all the 
children obtained very good results at school and won 
multiple prizes in various contests. 



Perseverenţă

Copiii au fost ajutaţi cu pregătirea temelor, acoperirea 
lacunelor, dezvoltarea capacităţii de învăţare, astfel încât, 
pentru mai mult de jumătate dintre ei rezultatele şcolare 
s-au îmbunătăţit, iar toţi copiii preşcolari s-au integrat 
în clasele primare. Toţi copiii din program au frecventat 
constant şcoala, iar 79 din 80 au reuşit să promoveze în 
clasele superioare. 

The “Steluţa” Educational Day Center, established by St. 
Stelian Association, aims to prevent school abandonment 
among children and teenagers coming from disadvantages 
families in District 5, 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. In 2011, 
the children got help with their homework, their grades got 
better and 79 out of 80 managed to be promoted to the next 
year.

Alex F., 8 ani: 

“Îmi place aici pentru că 
scriu, citesc şi fac şi lecţii 
suplimentare” 
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  Centrul educaţional de zi Steluţa

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
Proiect: Centrul Educaţional de zi “Steluţa”
Beneficiari: 80 de copii cu risc crescut de abandon școlar, proveniţi din familii dezavantajate (familii monoparentale 
cu probleme sociale, locative, materiale majore). Grupele de vârstă sunt între 6 ani (grupa pregătitoare) şi 16 ani. 
Localizare: Bucureşti, Centrul de zi, Strada Năsăud nr. 2, sector 5
Perioada de desfăşurare: 1997 - prezent
Adresa site: www.sfstelian.org
Scopul proiectului: prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea şcolară a copiilor în dificultate (de la copii ai străzii 
până la copii foarte săraci, din familii monoparentale etc.). În cadrul Centrului de zi, copiii beneficiază atât de educaţie 
formală, cât şi extracurriculară. Astfel, se urmăreşte deopotrivă creşterea performanţelor şcolare şi valorificarea 
talentului copiilor. De asemenea, proiectul vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea confortului social 
şi psihologic pentru beneficiarii săi, crearea unui climat familial armonios şi evitarea situaţiilor de criză (cum ar fi 
evacuarea din locuinţe sau riscul de instituţionalizare a copiilor). 

Roxana T., 10 ani: 

“Aici, la Centrul Asociaţiei Sfântul 
Stelian este foarte frumos, mai 
ales că suntem ajutaţi la teme, 
unde nu ne descurcăm singuri” 
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“Sunt o mamă cu 10 copii, cel mai 
mic are 3 ani, iar cel mai mare are 19 
ani. De 11 ani Fundaţia a fost a doua 
casă pentru copiii mei. Au fost mereu 
alături de noi atunci când am avut 
nevoie de ajutor. Ştiu că am pe cine 
să mă sprijin mereu, că am mereu 
nişte prieteni alături.
Mulţumesc Fundaţiei pentru ceea ce 
a făcut pentru copiii mei.”
     
Ana R.
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    Centrul de zi Edelweiss pentru preşcolari 
    şi şcolari

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener: Fundaţia Edelweiss-Sibiu
Proiect: Centrul de zi Edelweiss pentru preşcolari şi şcolari
Beneficiari: 123 (copii cu vârste între 3 şi 14 ani) 
Localizare: Cartierul Ţiglari, oraşul Sibiu
Perioada de desfăşurare: noiembrie 1999 – prezent
Scopul proiectului: acoperă atât nevoile de bază ale copiilor din familii sărace şi dezorganizate (mâncare, 
îmbrăcăminte, încălţăminte), cât şi nevoia de susţinere psihologică (îndemnul de a se detaşa de mediul vicios al 
cartierului în care trăiesc şi găsirea unor soluţii pentru problemele cu care se confruntă). 

Mai mult decât o masă caldă

Programele celor două centre Edelweiss vin în 
întâmpinarea nevoilor comunităţii, oferind activităţi de 
petrecere a timpului liber şi facilităţi educaţionale. Pe 
lângă masa oferită copiilor, centrele Edelweiss implică 
întreaga familie, reprezentanţi ai şcolii şi ai bisericii, în 
diverse activităţi menite să consolideze comunitatea 
locală.

The two 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 support and also involve 
the families, the teachers and the church members in 
various leisure activities, in order to consolidate the local 
community.
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Învăţare prin joacă, pentru aproape 9.000 de copii

În 2011, SOS Maşina cu Jucării a organizat 211 activităţi 
ludico-educative, pentru 8.782 de copii şi 3.392 de adulţi 
(părinţi, bunici, cadre didactice, profesionişti din domeniul 
protecţiei copilului, parteneri). 
Au fost organizate, de asemenea, 4 sesiuni de formare 
în domeniul animaţiei socio-educative pentru voluntari, 
profesionişti în domeniul educaţiei (educatori, învăţători, 
profesori, bibliotecari) şi profesionişti din domeniul 
protecţiei drepturilor copilului (pedagogi, asistenţi 
sociali).

In 2011, “SOS the Toy Car” organized 211 educational 
activities, for a number of 8.782 children (aged 3 to 15) and 
3.392 adults. Also, 4 workshops about socio-educational 
group animation were organized for volunteers, education 
professionals and children’s rights professionals. 
“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 the relationship 
with parents, teachers, educators, practicing empathy and 
tolerance.

“Voi, “Maşina cu Jucării” sunteţi cei 
mai buni, mai buni ca fraţii mei”.
     
Ştefania, 8 ani 
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    SOS Maşina cu Jucării

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener:  SOS Satele Copiilor România
Proiect: SOS Maşina cu Jucării
Beneficiari: copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani, cu probleme precum situaţie economico-socială precară, risc de 
abandon şcolar ridicat, discriminare şi dificultăţi de integrare şi adaptare în comunitate 
Localizare: atât în Bucureşti, cât şi în alte zone ale ţării, fiind un program social mobil
Perioada de desfăşurare: 2006 - prezent
Adresă site: www.sos-satelecopiilor.ro  
Scopul proiectului: programul social mobil de tip Playbus este specializat în educaţie prin metode ludice (joc); 
activităţile organizate au scopul de a ajuta copiii să-şi dezvolte imaginaţia, capacitatea de concentrare, încrederea 
în sine, simţul dreptăţii şi egalităţii, dar şi abilităţile motrice. Se pune accent pe înţelegerea importanţei regulilor şi 
respectarea acestora, pe integrarea şi relaţionarea în cadrul grupului, îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, profesorii, 
educatorii, exersarea empatiei şi a toleranţei.  
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Cultivarea interesului pentru şcoală

Copiiilor implicaţi în program li s-a oferit educaţie cu rol 
de remediere, au fost implicaţi în programe de tip “şcoala 
după şcoală”, au fost motivaţi să înveţe şi să participe cât 
mai des la cursuri. Elevii cu risc de abandon şi eşec școlar 
au fost consiliaţi conform nevoilor şi potenţialului lor. 
Competenţele şi abilităţile dobândite în acest program 
înseamnă acum şanse crescute de integrare pe piaţa 
muncii. Pentru îndeplinirea acestor activităţi au fost 
implicaţi nu numai reprezentaţii şcolilor, cât şi părinţii şi alţi 
membri ai comunităţii – tineri elevi de liceu şi seniori – unii 
dintre ei devenind tutori ai acestor copii.

The Hercules Intergenerational Center was created to 
prevent school dropout and to offer professional formation 
to those with increased risk of dropping out. Almost 100 
children and teenagers get counseling according to their 
needs, along with 20 other community members. The 
center involves all of them in after-school activities, which 
are meant to help them develop the abilities they need to 
get a job and hold on to it. 

“Vin la centrul Hercules din clasa a III-a, acum sunt în 
clasa a VII-a. Noi suntem trei fraţi şi suntem crescuţi de 
bunici. Zilnic intru pe uşa centrului împreună cu fratele 
meu mai mic, pentru că aici sunt oameni care ajută 
copiii la teme, mâncăm la cantină, mergem în excursii 
şi în tabără şi primim foarte multe cadouri.” 

Ana, 13 ani
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    Centrul Intergeneraţional Hercules

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener: Asociaţia Hercules
Proiect: Centrul Intergeneraţional Hercules
Beneficiari:  
•   55 de elevi în clasele I-VIII, cu grave probleme socio-economice şi care prezintă risc crescut de abandon sau 
absenteism școlar
•   30 de familii 
•   15 tineri elevi de liceu
•   20 alţi membri ai comunităţii: seniori, cadre didactice, foste cadre didactice
Localizare: Costeşti, Victoriei nr. 40, judeţul Argeş
Perioada de desfăşurare: 2011 - prezent
Adresa site: www.asociatiahercules.ro 
Scopul proiectului: prevenirea abandonului şcolar şi formarea profesională preventivă pentru cei expuşi acesturi 
risc. Proiectul are ca scop şi cultivarea sentimentului de solidaritate, prin implicarea membrilor comunităţii în 
activităţile centrului.
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    Mă pregătesc să fiu mare

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener:  Fundaţia Sfântul Dimitrie
Proiect:  Mă pregătesc să fiu mare
Beneficiari: 48 de copii defavorizaţi social, care frecventează Centrul de zi al Fundaţiei Sfântul Dimitrie
Localizare: Bucureşti
Perioada de desfășurare:  noiembrie 2010 – decembrie 2011
Adresa site:  www.fundatiasfantuldimitrie.ro 
Scopul proiectului: formarea pentru viaţă a copiilor care provin din familii defavorizate, având părinţi cu dificultăţi 
financiare şi sociale, părinţi care se implică foarte puţin sau deloc în creşterea şi educarea copiilor lor. Obiectivele 
principale ale proiectului sunt dezvoltarea abilităţilor şi a cunoştinţelor de viaţă independentă, precum şi creşterea 
comportamentului social şi al nivelului de integrare în comunitate. 

Îndrumări pentru petrecerea 
timpului liber

“Mă pregătesc să fiu mare” a cuprins 
activităţi de dezvoltare a deprinderilor 
de viaţă independentă, activităţi de 
socializare, recreative şi de dezvoltare 
a creativităţii. 
Copiii din cadrul programului 
aveau mari lacune educaţionale şi 
întâmpinau dificultăţi în a înţelege 
rolul şcolii în evoluţia lor. De 
asemenea, ei cunoşteau puţine 
alternative pentru petrecerea timpului 
liber şi petreceau ore în şir în faţa 
televizorului, a calculatorului sau pe 
stradă, având abilităţi emoţionale 
şi sociale slab dezvoltate. Aceste 
probleme au fost abordate în cadrul 
programului.
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„Getting ready to grow up” project 
included various activities for 48 
children from disadvantaged families. 
Since the parents are dealing with 
financial and social difficulties, they 
don’t have enough time to spend with 
their children. The project’s objectives 
were to help the children develop 
independent living skills, improving 
their social behaviour and teaching 
them the importance of school in their 
evolution. 



Prevenirea abandonului 
familial
Copiii se dezvoltă frumos şi armonios 
lângă părinţii lor, iar Fundaţia Vodafone 
a continuat şi în 2011 dezvoltarea de 
programe care să ajute părinţii să păstreze 
copiii în familie, având în plus ca scop 
consilierea şi sprijinul material pentru 
mame tinere sau familii cu copii mici, aflaţi 
într-o situaţie financiară dificilă. Cele 5 
programe au fost desfăşurate de către: 
Fundaţia Bethany, SOS Satele Copiilor, 
Asociaţia Sfântul Stelian şi Asociaţia 
Touched, în judeţele: Maramureş, Iaşi, 
Sibiu, Giurgiu şi în Bucureşti. 
Totodată, împreună cu partenerii noştri, am 
pus bazele unui nou sistem de protecţie 
socială, bazat pe conceptul de familie, 
esenţial pentru buna creştere a copilului.

Children develop nicely and harmoniously by their 
parents’ side and The Vodafone Romania Founda-
tion continued to develop in 2011 programs that 
would help parents keep the kids in the family, hav-
ing also the goal of counseling and offering mate-
rial 
support to young mothers and to families with 
babies who were going through financial struggle. 
The 5 programs were developed by the Bethany 
Foundation, SOS Satele Copiilor, St. Stelian 
Association and Touched Association, in the 
districts: Maramureş, Iaşi, Sibiu, Giurgiu and also in 
Bucharest. 
At the same time, together with our partners, we 
founded a new social protection system, based on 
the concept of family, essential to optimal child 
development.

Family abandon prevention 
programs
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    Prevenirea separării copilului de familie 
    şi a instituţionalizării

Denumire partener: Fundaţia Chance for Life
Partener: HHC România
Proiect: Prevenirea separării copilului de familie şi a 
instituţionalizării, reintegrarea în familiile naturale şi extinse 
ale copiilor care ies din sistemul de protecţie și integrarea 
socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecție
Beneficiari: 389 copii și tineri, repartizați după criteriul 
programelor și județelor astfel:
•     Programul de Prevenire: 323 de copii din 104 familii 
(232 de copii din Maramureș, 84 de copii din Bacău și  10 
copii din Mureș);
•     Programul de Reintegrare: 48 de copii (15 copii din 
Maramureș, 29 de copii din Bacău și 4 copii din Mureș)
•     Programul Integrare Socio-Profesională a Tinerilor 
din Sistemul de Protecție: 18 tineri (16 tineri din 
Maramureș, 1 tânăr din Bacău și 1 tânăr din Mureș).
Localizare: județele Maramureș, Bacău și Mureș
Perioada de desfășurare:  2009 - prezent
Scopul proiectului: reducerea numărului de copii care intră 
în sistemele de ocrotire şi în instituţii, spirijinirea copiilor 
separaţi de familii pentru a se putea întoarce în cadrul lor, 
sprijinirea tinerilor care au crescut în sistemul de protecţie 
pentru a putea duce o viaţă independentă de serviciile 
statului. 

HHC Romania developed 3 projects, involving a total of 
389 children from 3 districts. These projects’ objectives 
are: preventing the children’s separation from their families 
and their institutionalization; reuniting the children from 
institutions with their birth or extended families and the 
socio-professional integration of the youngsters leaving 
the care system, by counseling them, offering them 
material support and other interventions aimed to develop 
independent living skills.
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Copiii trebuie să rămână acasă

Partener:  Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
Proiect: Să păstrăm copiii şi părinţii împreună!
Beneficiari:  
•     Beneficiari direcţi: 112 copii aflaţi în situaţie de risc şi 98 de familii ale copiilor în situaţie de risc
•     Beneficiari indirecţi: 82 de voluntari, familia lărgită din care fac parte copiii, comunitatea locală
Localizare: judeţele Iaşi şi Timiş
Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2011
Adresa site: www.bethany.ro 
Scopul proiectului: prevenirea situaţiilor de abandon, neglijare şi abuz al copiilor aflaţi în situaţii de abandon; 
consilierea părinţilor pentru o mai bună îngrijire a copiilor, oferirea de suport profesional acestor părinţi, precum şi 
creşterea gradului de conştientizare a comunităţii privind această problemă.

Copiii trebuie să rămână acasă

În judeţul Iaşi, în anul 2011, au fost active 39 de 
cazuri de copii şi 38 de familii. În judeţul Timiş 
au fost active 73 de cazuri de copii şi 60 de 
familii. 

Pe parcursul întregului an, în cele două judeţe 
au fost organizate 24 grupuri de suport la care 
au participat 98 de părinţi.

The Bethany Social Services Foundation 
developed a program called „Let’s keep 
the children and the parents together”. 
The direct beneficiaries are 112 children at 
risk of family separation and 98 families. The 
indirect beneficiaries are 82 volunteers, the 
extended family of these children and the local 
community from two districts of Romania. The 
project aims to prevent child abandonment, 
neglection and abuse, by counseling the 
parents, offering them professional support and 
increasing community awareness regarding 
these problems. 
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    Culorile Copilăriei

Partener: Asociaţia SOS Satele Copiilor România
Proiect: Culorile Copilăriei
Beneficiari: 326 copii şi 178 adulţi proveniţi din 118 familii, din Cisnădie, ferma Seviş şi municipiul Sibiu
Localizare: judeţul Sibiu
Perioada de desfăşurare: ianuarie - decembrie 2011
Adresa site: www.sos-satelecopiilor.ro 
Scopul proiectului: oferă servicii de consiliere socială şi consiliere psihologică individuală, suport material şi 
activităţi de grup pentru copii şi părinţi.

Educaţie pentru părinţi 

Din cauza situaţiei financiare precare, părinţii din familiile vizate 
sunt preocupaţi mai mult cu găsirea unui loc de muncă stabil 
decât cu nevoile afective ale copiilor. Programul i-a ajutat să 
înţeleagă cât de important este rolul lor în formarea copilului 
pentru viaţă, să conştientizeze impactul unei eventuale separări 
asupra copiilor, să-i încurajeze să-şi păstreze copiii alături de ei şi 
să îi şcolarizeze corespunzător. De asemenea, programul a sprijinit 
aceste familii să se îndrepte de la dependenţă socială către 
autonomie, prin descoperirea, dezvoltarea şi întărirea abilităţilor 
de auto-întreţinere. Un alt obiectiv important al programului a 
fost sensibilizarea şi implicarea comunităţii locale în rezolvarea 
problemelor sociale.

The „Childhood Colors” project, developed by the SOS Satele 
Copiilor Association Center from Cisnădie, offered social and 
individual psychological counseling, material support and group 
activities for 326 children and 178 adults, from 118 families. Due 
to their financial difficulties, the parents are more concerned 
with looking for a job than taking care of the children’s emotional 
needs. The program helped them understand the importance 
of the role they play in preparing the children for life, the 
consequences of an eventual separation from the children and 
the importance of their proper education. Other objectives of 
the program were helping these families develop the abilities to 
support themselves and also involving the local community in 
solving these social problems.
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„Întotdeauna am fost dependentă de oameni, pentru că am fost abandonată când eram 
copil și am crescut într-un orfelinat. Într-o zi, am întâlnit un bărbat și am crezut că vom fi o 
familie fericită. Curând am descoperit că este o persoană violentă și abuzurile au continuat 
și după ce copilul s-a născut. Eram disperată. Am decis să-mi iau copilul și să-l părăsesc pe 
bărbatul cu care trăiam. La Centrul maternal Casa Agăr am primit tot ajutorul de care am 
avut nevoie.”

Roxana, 24 ani



Partener:  Asociaţia Touched România
Proiect:  Centrul maternal Casa Agăr
Beneficiari:  24 de persoane în dificultate, 9 mame şi 15 copii (0-8 ani). Mamele sunt persoane aflate în situaţii de 
criză, în pericol să îşi abandoneze copiii sau victime ale violenţei domestice care au beneficiat de servicii sociale 
rezidenţiale pentru perioade curprinse între 6 luni şi 1,5 ani. 
Perioada de desfășurare: 2007 - prezent
Adresa site: www.touchedromania.org 
Scopul proiectului: servicii rezidenţiale îmbunătăţite - adăpost, hrană, medicamente, consiliere psihologică şi 
financiară, cursuri de calificare, sprijin pentru continuarea educaţiei, servicii de babysitting pentru mamele care 
lucrează, plata chiriei şi a întreţinerii pentru cazurile fără alte posibilităţi, plata creşei şi a grădiniţei pentru mamele 
care lucrează. 

Mame independente financiar 

Patru dintre mamele din cadrul centrului s-au 
integrat în societate şi sunt independente din 
punct de vedere financiar. Ele au beneficiat aici 
de cursuri de calificare (manichiură-pedichiură, 
coafură-frizerie, ospătar, bucătar). După caz, 
până la ieşirea din centru, şi celelalte vor putea 
opta pentru un curs de calificare. La sfârşitul 
anului, toţi cei 15 copii erau în continuare cu 
mamele lor, cei mai mulţi dintre ei mergând la 
şcoală, grădiniţă sau creşă. 

In 2011, Agăr Home Maternal Center helped 
9 mothers and 15 children aged 0 to 8 years by 
offering them not only a shelter, food, clothing, 
medication, but also babysitting for the working 
moms. They also got psychological counseling 
and qualification courses. Four of them got jobs 
after these courses and they are now financially 
independent. At the end of the year, all 15 
children were together with their moms, this 
prooving the program’s effectiveness. 
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  Centrul maternal Casa Agăr





Partener:  Asociaţia Sfântul Stelian
Proiect:  Centrul familial Speranţa pentru Mâine
Beneficiari: 16 copiii abandonaţi, proveniţi din centre de plasament din Bucureşti şi din jud. Giurgiu
Localizare: comuna Greaca, jud. Giurgiu
Perioada de desfăşurare:  2004 - prezent
Adresă site: www.sfstelian.org 
Scopul proiectului: furnizarea unui set de servicii integrate, atât sociale, cât şi familiale, unui număr de 16 copii 
abandonaţi în centre de plasament. Acest complex de servicii care acoperă multiple dimensiuni ale vieţii (familială, 
socială, şcolară, comunitară) este oferit prin intermediul a 3 case familiale şi implicit a 3 cupluri de părinţi sociali.

Copiii sunt susţinuţi în fiecare moment important din 
viaţa lor

În 2011, Florin a ajuns intr-un centru de plasament , în 
vederea adopţiei, iar părinţii sociali, psihologii şi asistenţii 
sociali, deşi îi duc dorul, se bucură pentru noul curs pe care 
l-a luat viaţa lui. O altă bucurie le-a adus-o Marius, care s-a 
pregătit intensiv pentru promovarea testelor naţionale şi 
acum este licean la Liceul Udrişte Năsturel din comună. 
Rafaela şi Mihai se bucură şi ei de un nou început - au intrat 
în clasa I şi au fost sprijiniţi de mamele sociale să parcurgă 
această perioadă de noi “responsabilităţi”. Această etapă 
a fost cu atât mai importantă pentru Mihai care, date fiind 
nevoile sale speciale, va parcurge o curriculă specială 
alături de învăţătoarea sa, având, bineînţeles, sprijinul total 
al părinţilor sociali.

The “Hope for tomorrow” project developed by The St. 
Stelian Association helps 16 abandoned children and 
teenagers  grow and develop in a healthy and caring 
environment based on the Christian values. In 2011, one 
of the boys got adopted and one passed the National Tests 
and started high school.

  Centrul familial Speranţa pentru Mâine 
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Programe pentru copii 
cu nevoi speciale
Fie că este vorba despre copii 
seropozitivi, copii cu autism, 
persoane suferind de boli 
incurabile, tineri cu dizabilităţi 
fizice sau intelectuale, toate 
aceste persoane au nevoie de 
foarte multă atenţie şi îngrijire.
Cele 4  programe dezvoltate în 
2011 de Fundaţia Vodafone în 
colaborare cu Chance for Life, 
Fundația Motivation şi Asociaţia 
Învingem Autismul au contribuit 
la îmbunătățirea vieţii acestor 
persoane, precum şi la integrarea 
lor în societate.

Whether it’s HIV-positive children, 
autistic children, people suffering of 
incurable diseases, youngsters with 
physical and intellectual disabilities, 
all these people need lots of attention 
and care. 
The four programs developed in 
2011 by the Vodafone Romania 
Foundation together with Chance 
for Life, the Motivation Foundation 
and the “We Vanquish Autism” 
Association contributed to improving 
these people’s life and also to their 
integration in society. 

Programs for children 
with special needs
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    Speranța pentru Azi

Partener: Fundaţia Chance for Life
Proiect: Speranţa pentru Azi
Beneficiari: 16 tineri cu dizabilităţi, institutionalizaţi şi 10 copii cu deficienţe de auz 
Localizare: Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 59,  Bl. 10A, Sc.4, ap. 145, sector 6, România
Perioada de desfăşurare:  2002 – prezent 
Adresa site: www.chanceforlife.ro   
Scopul proiectului: a le oferi o viaţă normală tinerilor cu dizabilităţi, prin integrarea şcolară şi asigurarea bunului 
mers a procesului de şcolarizare a tinerilor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, formarea 
deprinderilor de relaţionare interpersonală, formarea şi dezvoltarea competenţelor de ordin psihomotric, orientare, 
formare şi integrare profesională a tinerilor în funcţie de capacităţile lor.

A te simţi normal

În 2011, tinerii consiliaţi în cadrul programului au 
făcut progrese în activităţile pentru care au căpătat 
consiliere: 
•     Dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă   
         independentă: 7 dintre tineri au primit consiliere  
         cu privire la întreţinerea igienei personale 
•     Activităţi de confecţionare manuală de obiecte   
        decorative, bijuterii şi felicitări
•     Orientare, formare şi integrare profesională  
        (prezentarea la un interviu, redactarea unui 
        curriculum vitae, modalităţi de accesare a unui loc 
        de muncă)
•     Activităţi de promovare şi vânzare a unor 
        produse : tinerii au fost implicaţi direct în 
        participarea la expoziții de prezentare şi vânzare 
        a obiectelor confecţionate în atelier şi au învăţat 
        să aranjeze o expoziţie, să promoveze un produs, 
        să îşi aprecieze propria muncă, să încaseze bani şi 
        să dea restul. 

The “Hope for Today” project, developed by 
the Chance For Life Association, aims to help 26 
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. 
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“Mie îmi place în atelierul de terapie ocupaţională. 
Ramona (n.r. terapeut ocupațional) m-a învăţat să 
fac multe lucruri: să pictez, să modelez, să lăcuiesc 
obiecte din ipsos, fimo și lut. Acum pictez cutii 
pentru bijuterii, rame şi tăvi din lemn. Îi ajut şi pe 
colegii mei care doresc să lucreze în atelier. Edi, 
Mihaela, Ancuţa  dau fondul şi eu pictez cu mare 
atenţie. De Crăciun, am lucrat mult alături de 
voluntari. Îmi place când ei ne vizitează. Îmi fac noi 
prieteni cu care mă distrez. M-am înţeles foarte bine 
şi cu copiii de la şcoală. Ei nu știau cum să lucreze şi 
eu i-am ajutat.”
 
Nicoleta
(tânără cu dizabilități intelectuale aflată în grija 
Fundației Motivation)
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    Atelier de terapie ocupaţională

Partener: Fundaţia Motivation România 
Proiect: Atelier de terapie ocupațională 
Beneficiari: 
     • Beneficiari direcţi: 10 tineri cu dizabilități intelectuale dezinstituționalizați care lucrează în atelierul de produse  
         decorative și în seră
     • Beneficiari indirecți: 27 de copii și tineri cu dizabilități din casele de tip familial Motivation
Localizare: Sediul Fundației Motivation România din sat Buda, comuna Cornetu și casele de tip familial din 
Bragadiru, jud. Ilfov 
Perioada de desfășurare: 2007 - prezent
Adresa site: www.motivation.ro 
Scopul proiectului: instruire vocațională și oferirea unor oportunități de angajare, pentru a-şi câștiga existența în 
condiții de demnitate și conştientizând recunoașterea contribuției lor în comunitatea locală.

“Rodul muncii mele”

Activităţile desfăşurate de cei 10 tineri sunt realizarea 
de obiecte decorative şi cultivarea legumelor. În timp 
ce legumele sunt folosite pentru alimentaţia celor 27 
de copii şi tineri cu dizabilităţi din cadrul Proiectului 
Impact, obiectele decorative create sunt dăruite celor 
care fac donații pentru acest proiect.

The Occupational Therapy Workshop offers 
vocational instruction and community integration for 
10 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 the project.



“Mă numesc Pap Iuliana și locuiesc în Bistrița. Îmi pare rău că nu pot aloca 
suma necesară pentru achiziționarea scaunului rulant de care are nevoie 
fetița mea Pap Reka în vârstă de 6 ani. Familia mea se compune din patru 
persoane: Reka (6 ani), Rebeca (18 ani), soțul Ioan și eu. Din nefericire, și 
Rebeca are un handicap grav, așa încât atât eu, cât și soțul meu am renunțat 
la locul de muncă și am devenit asistenți personali ai fetelor. Reka s-a născut 
prematur. De aici și problemele de sănătate. Suferă de paralizie cerebrală, 
tetrapareză spastică. (...) Am reușit să o integrez pe Reka la o grădiniță cu 
program normal, între copii sănătoși, deoarece are intelectul bun, este o fetiță 
foarte inteligentă. Avem mare nevoie de acest cărucior și am fi tare bucuroși 
să ne puteți ajuta în găsirea unui sponsor.’’ 

Cazul fetiței a fost rezolvat prin proiectul finanțat de Fundația Vodafone 
România, iar în martie Reka a primit scaunul rulant adaptat. 

Pap Iuliana
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    O șansă la integrare socială pentru copiii 
    cu dizabilități motorii

Partener:  Fundația Motivation România
Proiect: Scaune rulante și sisteme de poziționare personalizate și instruire pentru 50 de copii 
Beneficiari: 57 de copii cu dizabilități motorii din România, inclusiv copii cu infirmitate motorie cerebrală, proveniți 
din familii nevoiașe
Localizare: București - Ilfov și alte 10 regiuni
Perioada de desfășurare:  2007 - prezent
Adresa site: www.motivation.ro 
Scopul proiectului: oferirea de scaune rulante adaptate nevoilor copiilor, instruirea lor şi a părinţilor pentru 
utilizarea optimă a acestor echipamente. Instruirea este deosebit de importantă, întrucât majoritatea copiilor cu 
infirmitate motorie cerebrală sau cu alte dizabilităţi motorii severe nu îşi pot menţine poziţia în scaunul rulant, fapt 
ce le afecteaza negativ dezvoltarea. Un alt obiectiv al proiectului este consilierea familiilor acestor copii, pentru 
acceptarea dizabilităţii copiilor lor.

57 de copii mai fericiţi

În 2011, 57 de copii cu dizabilități motorii au 
primit echipamente de mobilitate și scaune 
rulante personalizate. Acești copii provin din 
familii cu o situație financiară precară, care 
nu își pot permite să plătească diferența 
dintre suma pe care o decontează Casa de 
Asigurări de Sănătate (CAS) și costul real 
al unui scaun rulant sau echipament de 
mobilitate adaptat, rulant sau echipamentul 
de mobilitate personalizat. 

A chance for social integration for 
children with cerebral motor infirmity

In 2011, Motivation Foundation and 
Vodafone Romania Foundation offered 
wheelchairs and special mobility equipment 
to 57 children and young people with 
motor disabilities. The children and their 
parents also got the training they needed to 
properly use them. 
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    După-amieze vesele - o grădiniță pentru copii 
    cu autism și copii tipici

Partener:  Asociația Învingem Autismul
Proiect:  După-amieze vesele - o grădiniță pentru copii cu autism și copii tipici
Beneficiari: copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autismului (TSA) și copii tipici (cu o dezvoltare normală)
Localizare: București
Perioada de desfăşurare: decembrie 2010 - decembrie 2011
Adresa site: www.invingemautismul.ro 
Scopul proiectului: dezvoltarea abilităţilor de socializare, care este obligatorie, dar şi extrem de utilă mai ales în 
momentul în care ajung la grădiniţă şi la şcoală. Programul îi pregăteşte pe copiii cu autism pentru o mai bună 
integrare în şcolile normale, în care sunt primiţi cu greutate, în ciuda legilor împotriva discriminării. Integrarea lor în 
educaţia de masă, alături de copiii tipici este esenţială pentru dobândirea independenţei şi a fericirii lor sociale. 

Să ne jucăm cu ceilalţi copii 

În cadrul programului “După-amiezele vesele”, fiecare 
săptămână este dedicată unei activităţi: gătitul, fotografia, 
pictura, modelatul sau deghizatul. Copiii cu autism învaţă într-o 
manieră relaxantă şi constructivă să devină independenţi la 
grădiniţă şi, mai târziu, la şcoală. Astfel, copiilor le este cultivată 
creativitatea, fără a neglija însă învăţarea unor lucruri utile. 
Sub îndrumarea psihopedagogilor specializaţi în activităţi de 
grup cu copii cu autism, cu materiale didactice de calitate, 
copiii cu autism învaţă pas cu pas să facă faţă cerinţelor 
comportamentale şi educaţionale ale educaţiei formale. 
Important este că programului li s-au alăturat şi copii tipici, care 
se joacă alături de cei cu autism, grăbindu-le astfel dezvoltarea 
abilităţilor de socializare.

The “Funny afternoons” project was developed by the 
Defeating Autism Association with the purpose of encouraging 
autistic children to socialize more and to be prepared to join 
normal schools by playing with typical children. 



Programe de sport 
pentru persoane cu 
dizabilităţi

Integrarea socială a persoanelor cu 
dizabilități este foarte importantă 
pentru dezvoltarea personală a 
acestora. Evenimentele sportive sunt 
un prilej de celebrare a mobilității, 
performanței și fair-play-ului.

Împreună cu Special Olympics 
România am demonstrat că sportul 
poate fi o metodă eficientă de 
construire a unor comunități care 
susțin persoanele cu dizabilităţi și de 
schimbare a atitudinii față de aceste 
persoane.

Sport programs for 
people with disabilities

Social integration is very important 
for the personal development of 
people with disabilities. The sports 
events are occasions to celebrate 
mobility, performance and fair-play. 
Together with Special Olympics 
Romania we proved that sports can 
be an efficient method of building 
communities with the purpose of 
supporting people with disabilities 
and encouraging a change of attitude 
towards these people.  



    Jocurile Naționale şi Olimpice Special Olympics    
    România 

Partener: Fundația Special Olympics din România
Proiect:  Jocurile Naționale şi Olimpice Special Olympics România
Beneficiari: sportivi cu şi fără dizabilităţi intelectuale
Scopul proiectului: să ofere persoanelor cu nevoi speciale şansa de a învăța și de a beneficia de avantajele 
participării la activități sportive individuale sau în echipă.

Jocurile Naționale şi Olimpice Special Olympics România 2011

În 2011:

    • 250 de sportivi cu dizabilităţi intelectuale au participat la cel mai 
mare eveniment anual, Jocurile Naționale Special Olympics 

    • 50 de sportivi cu și fără dizabilități intelectuale, împreună cu 
antrenorii lor, au participat la competiții de atletism, baschet unificat, 
bocce, gimnastică artistică și tenis de masă în cadrul Jocurilor 
Mondiale de Vară Special Olympics de la Atena. Delegaţia Special 
Olympics România (SOR) a fost însoţită la ceremonia de deschidere 
de către Nadia Comăneci,  în calitate de Președinte onorific al 
SOR. Sportivii Special Olympics au concurat la 6 discipline sportive 
(atletism, baschet unificat, bocce, gimnastică, fotbal şi tenis de masă) 
şi au câştigat 21 de medalii: 5 aur, 9 argint şi 7 bronz

    • 260 de sportivi au participat în perioada 26-28 octombrie 2011, 
la Cluj-Napoca şi în perioada 9-11 noiembrie, la Bacău, la Jocurile 
Regionale 

    • 1540 de tineri cu dizabilităţi intelectuale din Buzău, București, 
Câmpulung Muscel, Constanța, Târgoviște, Reșița, Gura Humorului, 
Oradea, Parâng-Petroșani, Ploiești, Simeria.
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Programe de
sănătate

We held our promise and we 
continued to improve the 
quality of the medical services 
in Romania through the health 
programs we supported. 

The Vodafone Romania 
Foundation granted 2 million 
Euros, in the last 5 years, to 
medical assistance programs.

Ne-am ținut promisiunea şi 
am continuat să îmbunătăţim 
calitatea serviciilor medicale 
în România prin programele 
de sănătate pe care le-am 
susţinut.

Fundația Vodafone România 
a acordat, în ultimii cinci ani, 
fonduri de peste 2 milioane 
de Euro pentru susținerea 
programelor de asistență 
medicală.

Health programs



    Terapie prin zâmbet

Partener: CliniClowns Romania
Proiect: Terapie prin zâmbet
Beneficiari: 253 de copii internaţi în secţiile de oncologie, gastroenterologie, chirurgie şi arşi ale Spitalului de Copii 
“Sfânta Maria” din Iaşi
Localizare: Spitalul de Copii “Sfânta Maria” din Iaşi
Perioada de desfăşurare: septembrie 2011
Adresa site: www.cliniclowns.ro 
Scopul proiectului: îmbunătățirea vieții copiilor aflați în spital, prin intermediul “terapiei prin zâmbet”, cu ajutorul 
unor mici spectacole organizate în spital

Un zâmbet atunci când ai cea mai mare nevoie de el

Micuţii pacienţii sunt vizitaţi periodic de echipe de clovni 
profesionişti, actori ai Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” 
din Iaşi. Sesiunile la spital au loc în perechi de câte doi clovni 
şi durează fiecare câte 50 de minute, timp în care sunt 
vizitate mai multe secţii ale spitalului. Efectul terapiei prin 
zâmbet - îmbunătăţirea stării psihice - se extinde şi asupra 
mamelor sau însoţitorilor copiilor, care sunt şi ei influenţați 
pozitiv, încetând pentru câteva clipe să-şi concentreze atenţia 
exclusiv pe boala copiilor.
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 “Smile therapy” was the project developed by CliniClowns 
Romania. Teams of clowns visited the kids from the oncology, 
gastroenterology, surgery and burn care sections of the Saint 
Mary Hospital from Iaşi, helping them forget about the illness 
for an hour.



 “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 patients and 
their families in Romania through increased provision and access to 
palliative care and training.
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    Îngrijim împreună

Partener: Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”
Proiect: Îngrijim împreună
Beneficiari: 2.317 adulţi şi 326 copii (pacienţi cu boli incurabile, adulţi şi copii, şi familiile acestora)
Localizare: Braşov, Bucureşti, Bacău, Oradea 
Perioada de desfăşurare: 2006 - prezent
Adresa site: www.hospice.ro 
Scopul proiectului: dezvoltarea şi menţinerea unor servicii de sprijin pentru pacienţii suferind de boli incurabile 
şi pentru familiile acestora, îngrijiţi de Fundaţia Hospice Casa Speranţei (Braşov şi Bucureşti), Hospice Emanuel 
(Oradea) şi Asociaţia Lumina (Bacău).

Mii de vizite la domiciliul pacienţilor 

În 2011, s-au acordat îngrijiri medicale şi sprijin social în mii de vizite la 
domiciliul pacienţilor: 11.700 de vizite la domiciliul pacienţilor adulţi, 
3.720 la domiciliul pacienţilor copii. În cadrul centrului de zi pentru 
adulţi  Hospice ”Casa Speranţei” Braşov au avut loc 1.598 intervenţii, 
iar în centrul de zi pentru copii - 991 intervenţii. Pe parcursul anului, 
s-au făcut sute de internări în unităţile cu paturi: 174 pentru pacienţi 
adulţi şi 288 pentru copii. Pe lângă posibilitatea de a controla 
simptomele, aceste internări au avut rolul de a asigura o perioadă 
de respiro pentru familie şi de a oferi pacienţilor un cadru pentru 
socializare.
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 The Little People Association developed in 2011 a program 
offering psycho-social support for children and youngsters with 
cancer, pacients of the “Maria Curie” Hospital in Bucharest. 46 
children and youngsters and also their families got the psychological 
counseling they needed.

“Prezența voastră aici l-a ajutat foarte mult pe Edi, 
pentru că a uitat de dureri și de asemenea pentru 
că eu una nu aș fi avut atâta răbdare să mă joc cu el 
aici. Vă așteaptă cu sufletul la gură în fiecare zi!” 

mama lui Eduard, un băieţel de 3 ani
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    Programul de suport psihosocial pentru copii 
    și adolescenți bolnavi de cancer

Partener: Asociaţia Little People
Proiect: Programul de suport psihosocial pentru copii și adolescenți bolnavi de cancer
Beneficiari: 
•   Beneficiari direcţi: în primele 2 luni ale proiectului, beneficiarii programului au fost 46 de copii și adolescenți 
bolnavi de cancer, internați la “Maria Sklodowska Curie”, precum și părinţii sau însoţitorii lor
•   Beneficiari indirecţi: personalul medical (4 medici și 8 asistente) şi cei 10 studenți psihologi selectați și instruiți 
care au desfășurat activitățile
Localizare: Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență Marie Curie
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2011 – prezent 
Adresă site: www.thelittlepeople.ro  
Scopul proiectului: 
•   minimalizarea stresului și a anxietății resimţite de copiii și de adolescenții internați în spitalul Marie Curie și de 
către familiile acestora
•   îmbunătățirea dezvoltării emoționale, sociale, fizice și cognitive a tinerilor pacienți
•   sprijinirea părinților și încurajarea participării acestora în tratamentul copiilor
•   a ajuta copiii și familiile lor să abordeze experiențe zilnice în limita normalului, pe cât posibil.

“Este foarte eficientă prezența voastră 
aici. Claudia a uitat de tratamentul 
citostatic și și-a amintit de joacă, de 
copilărie. A uitat că este într-un spital”.

mama Claudiei, o fetiţă de 10 ani



 O șansă în plus pentru copiii bolnavi de cancer

Şansele vindecării de leucemie pentru un copil din Uniunea Europeană sunt de peste 80%, în timp ce pentru cei din 
România, ele scad sub 50%. În România sunt peste 5.000 copii bolnavi de cancer și alți 500 se îmbolnăvesc anual. Pentru 
ca rata de succes în tratarea bolii să se poată apropia de media europeană, este necesară construirea unui centru de 
excelenţă unde copiii bolnavi de leucemie din întreaga ţară ar putea beneficia în sfârşit de analize de biologie moleculară şi 
citogenetică, analize care permit diagnosticarea în profunzime a tipologiilor de cancer şi stabilirea unui tratament eficient, în 
funcţie de grupurile de risc. 

În 2011, campania a reușit să strângă suma de 1.100.000 euro pentru a construi un laborator de citogentică moleculară pentru 
diagnosticare în profunzime şi tratare corectă în toate tipurile de cancer, Fundaţia Vodafone contribuind cu 350.000 euro.
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ÎNAINTE



    Construirea primului Centru de Excelență 
    din România pentru tratarea cancerului la copii

Partener: Asociaţia Salvează Vieţi
Proiect: Nu mă ignora 
Beneficiari: copiii bolnavi de cancer
Localizare: Clinica de Oncopediatrie Louis Ţurcanu din Timişoara
Adresă site: www.salveazavieti.ro 
Scopul proiectului: crearea primului centru de excelenţă în tratarea leucemiilor şi a altor tipuri de cancer limfatic, la 
Clinica de Oncopediatrie Louis Ţurcanu din Timişoara.

 The „Don’t ignore me” 
campagin’s aim was 
gathering 1.1 million 
Euro for building the 
first excellence center in 
curing children’s cancer 
in Romania. 350.000 
Euros were donated by 
the Vodafone Romania 
Foundation to help building 
the center.
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DUPÃ



Programe de
voluntariat

2011 was declared European 
Year of Volunteering and was 
marked by the 750 extraordinary 
volunteers, who got involved in all 
the volunteering activities of the 
Vodafone Romania Foundation: 
from building houses with Habitat 
for Humanity to participating in 
sports competitions together 
with youngsters with disabilities, 
beneficiaries of the Special 
Olympics Romania Foundation.

Anul 2011 a fost declarat Anul 
European al Voluntariatului, an 
care a fost marcat de cei peste 750 
de voluntari extraordinari, care 
s-au implicat în toate activităţile de 
voluntariat ale Fundaţiei Vodafone: 
de la construcţia de case alături 
de Habitat for Humanity, până la 
competiţiile sportive alături de 
tinerii cu dizabilităţi, beneficiari 
ai Fundației Special Olympics 
România.

Volunteers programs 

„Le mulțumesc din suflet tuturor celor care 
mă vor ajuta să-mi construiesc casa. Lecția 
pe care am învățat-o de la ei e importantă și 
n-o voi uita niciodată: tot timpul voi încerca 
să-i ajut și eu pe cei care au nevoie sprijinul 
meu, de câte ori voi avea ocazia!” 

Zoltan Kiss, unul dintre beneficiarii 
Big Build 2010. Zoltan a crescut într-un 
orfelinat și nu a cunoscut niciodată sensul 
cuvântului “acasă”.



     BIG BUILD 2011

Partener: Habitat for Humanity
Proiect: Big Build 2011
Perioada de desfășurare: octombrie 2011
Beneficiari: 10 familii sărace
Localizare: Bălteşti, Ploieşti, judeţul Prahova 
Scopul proiectului: construcția de locuințe sociale pentru familii nevoiașe

10 locuinţe construite din temelii în 5 zile

Cei 365 de voluntari, colegi din Vodafone, au lucrat împreună cu familiile nevoiaşe din 
Bălteşti şi au demonstrat eficienţa unei soluţii inovative şi măsurabile în construcţia de 
locuinţe. În doar 5 zile, au reuşit să construiască din temelii 10 locuinţe noi. Astfel, au 
pus bazele unei comunități care acum beneficiază de adăposturi simple, sănătoase și 
decente. 

Programe de voluntariat      |     Fundația Vodafone România     | 49

The BIG BUILD 2011 project meant building 10 houses from the ground in only 5 
days, with the help from 365 volunteers, Vodafone employees, who worked together 
with the 10 poor families from a small village in the Prahova district.
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“Ce înseamnă acest proiect pentru noi?... Aș descrie mulțumirea beneficiarilor 
noștri după cum urmează: Fundația Vodafone a înțeles că pentru noi nu există 
decât azi, că mâine înseamnă prea târziu. Au înțeles de asemenea, că ne pot 
ajuta să devenim auto-sustenabili, că putem să producem servicii pentru noi, 
nu doar să consumăm. Aceste câteva cuvinte adună universul realizărilor 
pentru pacienții cu distrofie musculară. Mai mult, voluntarii Vodafone au un loc 
aparte în inima noastră. Ne-au arătat solidaritatea, într-un fel special. 
Cât despre mine, dacă aș putea să-mi schimb viața, aș alege să fiu un voluntar 
Vodafone”.

Daniela Tontsch, 
Vice-președinte, Asociația Distroficilor Muscular din România 



     Reabilitarea Centrului de Recuperare al Asociației 
     Distroficilor Muscular din România din localitatea 
     Vâlcele, judeţul Covasna 

Partener: Charity Works România
Proiect: Reabilitarea Centrului de Recuperare al Asociației Distroficilor Muscular din România din localitatea Vâlcele, 
judeţul Covasna
Perioada de desfașurare: iunie - noiembrie 2011
Adresa site: www.charityworks.ro ;   www.admromania.ro 
Scopul proiectului: reabilitarea centrului, constând în reparaţii şi reamenajare.

O casă primitoare

Datorită eforturilor celor 110 voluntari (de la desfacerea pardoselilor din lemn şi 
întărirea fundaţiei până la montarea mobilierului nou şi amenajarea spaţiului), Centrul 
de Recuperare al Asociaţiei Distroficilor Muscular din România are acum o suprafaţă 
utilă de  225 mp, o capacitate de 12 paturi în 2 dormitoare (bărbați și femei), 3 grupuri 
sanitare adaptate nevoilor pacienților, un birou, o bucătărie, o sală de lectură şi una 
pentru kinetoterapie. 
Valoarea sponsorizării oferite de Fundația Vodafone pentru acest proiect a fost de 
35.000 euro.
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110 volunteers participated in the Renovation of Rehabilitation Center for 
Romanian Muscular Dystrophy Association, Vâlcele - Covasna. The project was 
financed by Vodafone Romania Foundation with a grant of 35.000 Euros. 
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    Moş Crăciun eşti tu!

În luna decembrie, 170 de copii din centrele sociale şi de plasament 
şi-au aşternut visele în scrisori colorate, adresate lui Moş Crăciun. 
Fundaţia Vodafone a cules aceste scrisori şi le-a împărţit colegilor 
din compania Vodafone, care au devenit astfel Moş Crăciun pentru 
fiecare copil. Astfel, voluntarii au adus bucuria în sufletul copiilor şi 
confirmarea că Moşul le-a înţeles greutăţile şi le-a ascultat dorinţele! 
Cu ajutorul voluntarilor, toate cadourile au fost cumpărate, iar Moşul 
i-a adus fiecăruia dintre cei 170 de copii exact ce şi-a dorit. În 2011, 
proiectul “Moş Crăciun eşti tu!”s-a aflat la cea de-a doua ediţie.
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In December, 170 institutionalized children jotted down their dreams 
in colored letters addressed to Santa Claus. The Vodafone Romania 
Foundation gathered these letters and gave them out to colleagues 
from the Vodafone Company, who became Santa Claus, each for 
one kid. Thus, the volunteers brought happiness to the kids and the 
confirmation that Santa understood their difficulties and heard their 
wishes! With the help of the volunteers, all the gifts were bought and 
Santa brought each of the 170 kids exactly what he wanted. In 2011, 
the project “Santa Claus is you!” was at its second edition. 
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“Evenimentele de sport ca acestea sunt importante 
pentru ca persoana în scaunul rulant să se simtă inclusă în 
societate, să conștientizeze că poate face lucruri pe care 
le făcea și înainte de accident. Faptul că aici sunt mulți 
voluntari care înoată alături de noi, personal mă face și mai 
motivat să lupt pentru această normalitate”

Andrei Venenciuc
utilizator de scaun rulant, înotător în echipa Motivation



   Evenimentul de înot Vodafone-Motivation
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“Lucruri pe care le făceam şi înainte”

La evenimentul de înot Vodafone-Motivation 2011, ajuns la a doua ediţie, au participat 
12 înotători cu dizabilități și 18 înotători angajați Vodafone. Întâlnirea sportivă nu este 
o competiție propriu-zisă, ci o întrecere amicală, cu fair-play și entuziasm sportiv. Prin 
acest eveniment, participanţii au posibilitatea de a conștientiza abilitățile, optimismul 
și ambiția persoanelor cu dizabilități. 

The Swimming Vodafone-Motivation event is an annual gathering opportunity 
dedicated to people with or without disabilities, Vodafone employees and beneficiaries 
of the Vodafone Romania Foundation’s projects. 12 swimmers with disabilities and 
18 Vodafone employees participated to the 2011 edition of the event. This is not a 
sports competition per se, but rather an amicable challenge. The event’s purpose is 
becoming aware of the optimism and the ambition that people with disabilities are 
capable of.

Partener: Fundația Motivation România
Proiect: Evenimentul de înot Vodafone-Motivation
Beneficiari: persoane cu dizabilităţi
Perioada de desfășurare: mai 2011
Scopul proiectului: integrare prin sport a tinerilor cu handicap locomotor
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Prin programul „Voluntar de Profesie”, 18 persoane, dintre care 4 angajaţi 
Vodafone au avut şansa de a lucra timp de 6 luni în proiecte dezvoltate 
de ONG-uri din România în domeniile sănătăţii, educaţiei, prevenirii 
abandonului familial, programe pentru copii şi vârstnici. Fundaţia Vodafone 
România a asigurat salariile curente ale voluntarilor şi cheltuielile 
administrative, pe toată durata programului. Lansat în 2002 la nivel mondial 
de către Fundaţia Vodafone sub denumirea de „World of Difference”, 
programul se desfăşoară în prezent în 21 de ţări, și peste 1500 de voluntari 
s-au implicat în proiecte dezvoltate de ONG-uri din toată lumea.



     Programul “Voluntar de Profesie” 
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In 2011, the „Professional Volunteer” program involved 18 people, among 
which 4 Vodafone employees. During 6 months, they participated in various 
health, education, and children abandonment projects, as well as programs 
dedicated to children and elderly, all developed by Romanian NGOs. The 
volunteers’ salaries and the administrative expenses for this amount of 
time are covered by The Vodafone Romania Foundation. The „Professional 
Volunteer” program was launched globally in 2002 by the Vodafone 
Foundations, under the title „World of Difference”. The program is currently 
running in 21 countries. Until now, 1500 volunteers participated in projects 
developed by NGOs from around the world.



Programul Voluntar de Profesie      |     Fundația Vodafone România     | 58

Andreea Georgescu  are 29 de ani şi este jurnalistă. Andreea este Voluntar de profesie pentru Asociaţia 
Sfântul Stelian, în Bucureşti. Experienţa ei de 13 ani în mass-media, ca reporter predominant pe domeniul social, 
precum şi poziţia de coordonator al “Paginii de suflete” din Jurnalul Naţional, dar şi ca editor al blogului 
http://sminchy.wordpress.com, a determinat-o să se implice într-o amplă campanie de comunicare şi promovare 
a Asociaţiei Sfântul Stelian. 

Bianca Brad, binecunoscuta actriţă de 43 de ani, este Voluntar de Profesie pentru Organizaţia E.M.M.A. (Eternul 
Miracol Materna Alinare), în Bucureşti.

„Includerea mea în programul ‘Voluntari de profesie’ a însemnat o recunoaştere a muncii mele şi vreau să mulţumesc pentru 
încrederea acordată, ceea ce, pentru mine şi nu numai, contează enorm! Pentru mine, Fundaţia Vodafone e ca o soră grijulie mai mare, 
iar programul Voluntari de Profesie e ca o ‘plasă de siguranţă’, amândouă oferindu-mi un sentiment de linişte şi, în acelaşi timp, putere... 
adică exact ce am nevoie pentru a-mi continua drumul şi a-mi îndeplini visul: acela de a face diferenţa în viaţa părinţilor îndoliaţi”.

Bianca Ivaşcu are 29 de ani şi este de profesie economist. Bianca este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia 
Salvează Vieţi, în Bucureşti.

“Cred în oamenii cu suflet, cred în puterea exemplului, cred în schimbare, cred în a doua şansă. Eu am primit bucuria de 
a participa la începutul Asociaţiei Salvează Vieţi, de a cunoaşte oameni frumoşi şi de atunci am învăţat să îi descopăr zi 
de zi. Ei sunt oameni care CRED în aceleaşi valori în care şi eu cred”.

Andreea Carmen Stan are 27 de ani şi este inginer. Andreea este Voluntar de Profesie pentru Asociația 
Română pentru Educație și Dezvoltare (ARED), la Târgoviște.

„Fundaţia Vodafone mi-a oferit şansa de a face cel mai minunat gest pentru semenii mei, acela de a-i ajuta. Implicarea 
mea în cadrul Centrului de Zi “Dănuţ” de la Târgovişte îmi este răsplătită prin entuziasmul şi nerăbdarea copiilor de 
a învăţa împreună. Ca Voluntar de Profesie, am introdus activităţi educative (în limba română, dar şi în engleză) şi am 
animat educaţia copiilor prin joacă”. 

Claudia Sofron are 26 de ani şi este specialist în comunicare. Claudia este Voluntar de Profesie pentru SOS 
Satele Copiilor, în Bucureşti.

„Fundaţia Vodafone mi-a oferit şansa de a-mi îndeplini o dorinţă pe care o purtam în suflet de multă vreme şi anume 
aceea de a deveni voluntar în cadrul unei Asociaţii care sprijină copiii defavorizaţi. A fi ‘Voluntar de profesie’ este mai 
mult decât o experienţă de viaţă; este o realitate pe care am trăit-o din plin şi care mi-a dat prilejul să dăruiesc energie, 
cunoaştere şi pasiune copiilor pentru care am devenit un ‘mic mentor’”.

Elena Pătîrlăgeanu are 26 de ani şi este Specialist Relații cu Clienții la Vodafone. Elena este Voluntar de 
Profesie pentru Fundaţia Hope and Homes for Children, la Ploiești. Prin proiectul “Uite ce a facut copilul meu...”, 
Elena a dezvoltat un program de voluntariat pentru Casele de tip Familial ale Fundaţiei Hope and Homes for Children, 
prin care voluntarii vor fi cei care vor putea spune “Uite ce a făcut copilul meu!”, recunoscând astfel calităţile şi 
aptitudinile copiilor, recunoaştere de care ei au atât de multă nevoie în viaţa lor.

Georgian Necula are 24 de ani şi este Analist Programator la Vodafone. Georgian este Voluntar de Profesie 
la Fundația Hope and Homes for Children, pentru Fundaţia Chance for Life, în Ploieşti. Georgian şi-a oferit 
competenţele în vederea dezvoltării unui proiect care să sprijine continuarea programului Bursa Vodafone Sulina, 
program al Fundaţiei Chance for Life.
“Fundaţia Vodafone a fost promotorul vieţii mele de voluntar. După ce am prins încredere împreună, am decis să mă 
implic în programul ‘Voluntar de profesie’ şi am învăţat foarte multe lucruri alături de Fundaţia Chance for Life”. 

Alexandra Bostan are 23 de ani şi este masterandă. Alexandra este Voluntar de profesie pentru Crucea Roșie, 
în Iaşi. Prin proiectul “Pași în educație”, Alexandra reunește două pasiuni majore în viața ei: copiii și primul ajutor.

„Să fac parte din programul Voluntar de Profesie este o experienţă unică, pentru că nu numai că mi-am împlinit una 
din dorinţele mele, cea de a lucra cu persoane defavorizate, cu dizabilităţi, copii proveniţi din familii dezorganizate, 
monoparentale, aflaţi în plasament familial, ci am căpătat şi experienţa profesională pe care nimeni nu mi-ar fi oferit-o”. 

Anca Gabriela Mirăuț  are 32 de ani şi este de profesie economist. Anca este Voluntar de Profesie pentru 
Asociaţia Fundația Bethany, în Iaşi. Ea şi-a dedicat  timpul  copiilor aflați în centrele de plasament şi celor internați 
în Spitalul de Copii beneficiari ai Fundației Bethany, pentru care a dezvoltat activități socio-educative şi cărora le oferă 
meditaţii. Prin proiectul “Să fim creativi”, Anca a  organizat  un atelier de creații handmade pentru 20 de fetițe 
dintr-un centru de plasament.
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Marina Todoran are 36 de ani şi este organizator de evenimente. Marina este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia 
Touched România, în Bucureşti. Încă din anul doi de facultate, Marina a început să se implice în proiecte caritabile, 
prima sa activitate de acest gen fiind petrecerea vacanţei alături de copiii din orfelinatul din Turnu Severin. Experienţa ei 
profesională include zece ani ca organizator de evenimente, dintre care şase în Los Angeles, California. În ultimii trei ani, 
ca membru al Bordului Director IWA Romania (Coordonator Activităţi şi 2nd VP) s-a implicat activ în diverse programe 
sociale şi evenimente, proiectul principal fiind Bazarul de Crăciun al comunităţii Femeilor Internaţionale în România.

Monica Neacşu are 33 de ani şi este psiholog. Monica este Voluntar de Profesie pentru Fundaţia Baylor Marea 
Neagră, în Constanţa. Ea s-a implicat în Programul de Testare şi Consiliere pentru virusurile HIV/HVB/HVC, de care 
poate beneficia orice persoană gratuit, rapid şi confidenţial, la nivel naţional. 

Patricia Puşchilă are 37 de ani şi este biolog. Patricia este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia Up-Down, 
în Bucureşti.

“Voluntar de profesie? O şansă. Un timp câştigat. Oameni alături de care să înveţi ce înseamnă caritatea. Am cunoscut 
părinţi de nou-născuţi care au găsit în Asociaţia UpDown un licăr de lumină şi de speranţă. Am învăţat, alături de alţi 
părinţi, ce înseamnă să ai un copil cu Sindrom Down, care sunt bucuriile şi care sunt greutăţile, am cunoscut cadre 
şcolare dispuse să se alăture iniţiativei noastre de a integra în şcoli normale copii cu SD…”.

Mihaela Raluca Licaciu  are 26 de ani şi este avocat. Mihaela este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia 
Hercules, în Cotești, judeţul Argeș. S-a înscris în program cu proiectul “Cetățenii egali în faţa legii şi a autorităţilor 
publice, fără privilegii şi fără discriminări”, prin care a acordat asistenţă juridică persoanelor defavorizate, astfel încât 
aceştia să poată beneficia de drepturile recunoscute de către lege.

“Pentru Asociaţia Hercules, proiectul meu de consiliere juridică a constituit încă un mod de a-şi ajuta beneficiarii, un nou 
serviciu oferit comunității locale din care facem parte, atât de necesar în condiţiile actuale”.

Silvia Gabriela Darie are 35 de ani şi este jurist. Silvia este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia Centrul de 
Performanţă Before&After School Conil, în Bucureşti. Silvia a lucrat alături de asociaţie pentru a le împărtăşi copiilor 
atipici şi tipici din experienţa ei de părinte al unui copil care învaţă şi evoluează la Grădiniţa Conil.

Stelian Moldovean are 37 ani şi este Asistent Social. Stelian este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia 
Umanitară Pentru Ei, în Baia Mare. Stelian lucreză în domeniul serviciilor sociale de 10 ani, perioadă în care a 
acumulat o vastă experienţă profesională în abordarea problematicii grupurilor vulnerabile. De 4 ani, Stelian 
coordoneză furnizarea serviciilor sociale centrate pe nevoile clienţilor. 
“Fundaţia Vodafone a contribuit la dezvoltarea mea profesională şi personală, învăţând în această perioadă să cresc 
deodată cu un ONG tânăr, respectiv Asociaţia Umanitară pentru Ei”.

Steluţa Neagu  are 33 de ani şi este economist în cadrul Vodafone. Steluţa este Voluntar de Profesie pentru 
Centrul “Horia Motoi”, în Bucureşti.
“Pentru Centrul ’Horia Motoi’ ce sprijină copiii autişti, am reuşit să fiu ‘steluţa voluntară’ care i-a ajutat cu: strângerea de 
fonduri pentru susţinerea diverselor activităţi; realizarea noului site: www.centrul-horiamotoi.ro; găsirea unor sponsori 
pentru dotarea cu diverse echipamente (PC, telefon, videoproiector); realizarea unor aplicaţii soft care să faciliteze 
procesele de evaluare şi monitorizarea acţiunilor de terapie aplicate copiilor.”

Iulia Andreea Badea are 26 de ani şi este economist. Iulia este Voluntar de Profesie pentru Asociaţia Little 
People Romania, în Bucureşti. Iulia a dezvoltat programul de strângere de fonduri din cadrul organizaţiei. 

„Pentru 6 luni de zile, Fundaţia Vodafone mi-a oferit o provocare frumoasă, m-a ajutat să mă implic, să investesc timpul 
şi energia într-un program de suflet care face diferenţa pentru micii pacienţi bolnavi de cancer şi, nu în ultimul rând, m-a 
introdus în familia Voluntarilor de profesie, unde am întâlnit oameni minunaţi”.

Iulian Popescu are 29 de ani şi este inginer la Vodafone din 2006. Din 1999, Iulian este Voluntar de Profesie 
pentru Organizaţia Naţională “Cercetașii României”, în București. Iulian își doreşte să lucreze pentru această 
organizaţie deoarece crede realizabilă misiunea ei în societatea românească: aceea de a contribui la educarea 
tinerilor prin intermediul unui sistem de valori bazat pe o Promisiune și o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi 
mai bune, în care oamenii sunt împliniți ca indivizi și joacă un rol constructiv în societate.



English Summary
Vodafone Romania Foundation, the first non-governmental organization in Romania founded 
and financed by the company’s employees, funded during fourteen years of activity over 600 
programs to support children, elders, disabled and disadvantaged people as well as victims of 
natural disasters.
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Education programs

“Chance for life scholarship” is a project initiated by Vodafone Romania Foundation which aims to help children, with very 
high potential, which come from financially or socially challenged families. In 2011, two little boys joined the group. By the 
end of the school year, they were top of their class and they won prizes at various contests. All the 12 members of the group 
got very high grades (an average above 9.5). Two of them managed to get straight 10s (highest grade in Romania).

The Sulina - Vodafone Scholarship supports the healthy intellectual and personal development of 30 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 the children’s families in order to improve their situation at 
home. In 2011, the children got very high grades and won multiple prizes in various contests.

The “Steluţa” Educational Day Center, 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. In 2011, the children got help with their homework, their grades got better and 79 out of 80 managed to be 
promoted to the next year.
 
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 support and also involve the families, the teachers and 
the church members in various leisure activities, in order to consolidate the local community.

“SOS the Toy Car” initiated 211 educational activities in 2011, with a number of 8.782 children (aged 3 to 15) and 3.392 
adults. Also, 4 workshops about socio-educational group animation were organized for volunteers, education professionals 
and children’s rights professionals. “SOS the Toy Car” project involves the 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 the relationship with parents, teachers, educators, 
practicing empathy and tolerance.

The Hercules Intergenerational Center was created to prevent school dropout and to offer professional formation to 
those with increased risk of dropping out. Almost 100 children and teenagers get counseling according to their needs, along 
with 20 other community members. The center involves all of them in after-school activities, which are meant to help them 
develop the abilities they need to get a job and hold on to it. 

The „Getting ready to grow up” project included various activities for 48 children from disadvantaged families. Since 
the parents are dealing with financial and social difficulties, they don’t have enough time to spend with these children. 
The project’s objectives were to help the children develop independent living skills, improving their social behaviour and 
teaching them the importance of school in their evolution. 
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Family abandon prevention

HHC Romania developed 3 projects in 2011, involving a total of 389 children from 3 districts. These projects’ objectives 
are: preventing the children’s separation from their families and their institutionalization; reuniting the children from 
institutions with their birth or extended families and the socio-professional integration of the youngsters leaving 
the care system, by counseling them, offering them material support and other interventions aimed to develop 
independent living skills.

The „Let’s keep the children and the parents together” program was developed by The Bethany Social Services 
Foundation. The direct beneficiaries are 112 children at risk of family separation and 98 families. The indirect 
beneficiaries are 82 volunteers, the extended family of these children and the local community from two districts of 
Romania. The project aims to prevent child abandonment, neglection and abuse, by counseling the parents, offering 
them professional support and increasing community awareness regarding these problems. 

The „Childhood Colors” project, developed by the SOS Satele Copiilor Association Center from Cisnădie, offered social 
counseling and individual psychological counseling, material support and group activities for 326 children and 178 
adults, from 118 families. Due to their financial difficulties, the parents are more concerned with looking for a job than 
taking care of the children’s emotional needs. The program helped them understand the importance of the role they 
play in preparing the children for life, the consequences of an eventual separation from the children and the importance 
of their proper education. Other objectives of the program were helping these families develop the abilities to support 
themselves and also involving the local community in solving these social problems.

“Casa Agăr” Maternal Center helped 9 mothers and 15 children (aged 0 to 8 years) in 2011, by offering them not only 
a shelter, food, clothing, medication, but also babysitting for the working moms. They also got psychological counseling 
and qualification courses. Four of them got jobs after these courses and they are now financially independent. At the 
end of the year, all 15 children were together with their moms, this prooving the program’s effectiveness. 

The “Hope for tomorrow” Family Center, developed by The St. Stelian Association, helps 16 abandoned children and 
teenagers the chance to grow and develop in a healthy and caring environment based on the Christian values. In 2011, 
one of the boys got adopted and one passed the National Tests and started high school.

Programs for children with special needs

The “Hope for Today” project, developed by the Chance For Life Association, aims to help 26 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. 

The Occupational Therapy Workshop, developed by the Motivation Romania Foundation, offers vocational instruction 
and community integration for 10 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. 

A chance for social integration for children with cerebral motor infirmity
In 2011, Motivation Foundation and Vodafone Romania Foundation offered wheelchairs and special mobility equipment to 57 
children and young people with motor disabilities. The children and their parents also got the training they needed to properly 
use them.  

“Occupational Therapy” workshop for young  people affected by intellectual disabilities, placed in family-type 
homes.  In 2011 Motivation and Vodafone Romania Foundation offered vocational instruction and community 
integration for 10 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.

The “Funny afternoons” project was developed by the Defeating Autism Association with the purpose of encouraging 
autistic children to socialize more and to be prepared to join normal schools by playing with typical children. 
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Sport programs

The National and Olympic Games Special Olympics Romania 2011 Competition 
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. 

Healthcare programs

 “Smile therapy in Iaşi” was the project developed by CliniClowns Romania. Teams of clowns visited the kids from the 
oncology, gastroenterology, surgery and burn care sections of the Saint Mary Hospital from Iaşi, helping them forget 
about the illness for an hour.

 “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.

The Little People Association developed in 2011 a program offering psycho-social support for children and 
youngsters with cancer, pacients of the “Maria Sklodowska Curie” Hospital in Bucharest. 46 children and youngsters and 
also their families got the psychological counseling they needed.

The „Don’t ignore me” campagin’s aim was gathering 1.1 million Euro for building an excellence center in curing 
children’s cancer. 350.000 Euros were donated by the Vodafone Romania Foundation.

Volunteers programs

BIG BUILD 2011 was the project developed by Habitat for Humanity with the help of the Vodafone Romania Foundation. 
The 365 volunteers and the poor families from a small village in the Prahova district built together 10 houses in only 5 days.

The Renovation of Rehabilitation Center for Romanian Muscular Dystrophy Association, Vâlcele – Covasna is 
a project of the Charity Works Romania Association. 110 volunteers participated in the renovation of the center. The 
project was financed by Vodafone Romania Foundation Romania with a grant of 35.000 Euros. 

Santa Claus is you
The volunteers answered to the letters to Santa of 170 institutionalized children, bought and delivered the gifts they asked for.

The Swimming Vodafone-Motivation event is an annual gathering opportunity dedicated to people with or without 
disabilities, Vodafone employees and beneficiaries of the Vodafone Romania Foundation’s projects. 12 swimmers with 
disabilities and 18 Vodafone employees participated to the 2011 edition of the event. This is not a sports competition per se, 
but rather an amicable challenge. The event’s purpose is becoming aware of the optimism and the ambition that people with 
disabilities are capable of.

Professional Volunteer
In 2011, the „Professional Volunteer” program involved 18 people, among which 4 Vodafone employees. During 
6 months, they participated in various health, education, and children abandonment projects, as well as programs 
dedicated to children and elderly, all developed by Romanian NGOs. The volunteers’ salaries and the administrative 
expenses for this amount of time are covered by The. The „Professional Volunteer” program was launched globally in 
2002 by the Vodafone Romania Foundations, under the title „World of Difference”. The program is currently running in 21 
countries. Until now, 1500 volunteers participated in projects developed by NGOs from around the world.
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   Beneficiari:                                                                     RON

Salvează Vieți

Voluntar de Profesie

Fundația Mereu Aproape

Fundația Hospice Casa Speranței

Asociația Sf. Stelian

Spitalul “Grigore Alexandrescu”

Asociația Habitat for Humanity România 

Asociația SOS Satele Copiilor România

Fundația Motivation România

Fundația Edelweiss

Fundația Chance for Life

Fundația Special Olympics

Spitalul Clinic de Urgență București

Asociația UpDown

Institutul Clinic Fundeni 

Asociația Charity Works

Asociația Touched România 

Radio Itsy Bitsy

Fundaţia Bethany

Fundația Hope and Homes for Children România 

Casa Speranței Iași

Asociația pentru Relații Comunitare

Asociația Little People România

Donații pentru cazuri individuale

Spitalul Clinic de urgență pentru copii „MARIA SKLODOWSKA CURIE“

Asociația Gardienii Terrei 

Asociația Mia’s Children 

Fundația CMU Regina Maria 

Fundația Cliniclowns România 

Asociația Grădinița Noel 

Spitalul CF 2

Asociația Învingem Autismul

Asociaţia PRO VITA pentru născuţi şi nenăscuţi

Asociația Bucharest Running Club

Asociaţia “Mai Mult Verde”

Asociația REACT

UNICEF

Proiecte cu finanțare mai mică de 15,000 lei

1,525,200

1,369,027

1,300,000

1,208,363

1,108,500

1,050,000

666,900

540,000

449,500

391,000

261,842

219,500

211,963

200,000

181,458

170,000

168,000

160,550

150,000

150,000

130,000

101,355

86,000

81,600

80,695

51,000

47,000

43,000

41,450

40,000

39,682

31,730

21,500

22,000

20,000

20,000

15,000

100,000

Costuri administrative

TOTAL FINANȚĂRI 2011

141,642

12,595,457
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