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Cap. 1

E normal să
facem bine
În ultimii 20 de ani, lucrurile s-au schimbat pentru comunitățile
defavorizate din România. Problemele lor au fost văzute, auzite,
și pentru multe dintre ele au apărut soluții pe care nici noi, nici
ei nu ni le-am i închipuit. Multe au rămas nerezolvate și continuă
să ne preocupe. Pe altele le rezolvăm chiar acum, iar pentru o parte dintre ele avem planuri mari în 2018. Pas cu pas, din aproape în
aproape. Situațiile cu care acești oameni se confruntă, lipsa hranei
și a educației, a condițiilor medicale decente, a oportunităților de
viitor, au ajuns la noi și la alții ca noi. De 20 de ani o armată de
oameni își dedică timpul pentru a ajuta și găsi soluții. Și pentru asta
suntem și încrezători, și recunoscători. Normalitatea noastră, a celor
„favorizați“, a ajuns până în satele cele mai îndepărtate și a pătruns
în casele cele mai modeste. Pașii ne-au purtat prin toate
colțurile României, iar urmele noastre au rămas acolo.
Cât de mare este puterea implicării? Copii care s-au născut fără
nicio șansă sunt astăzi adolescenți. Oameni care nu au donat
niciodată sânge sunt acum donatori ideli și tineri din familii
defavorizate au spart tiparul și merg la școală. Astăzi e puțin mai
bine. Mâine va i și mai bine. Pentru că e normal să ne implicăm,
e normal să facem bine.
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Cap. 2

Calendarul
binelui

01
04

IANUARIE
Prin proiectul
„Epilepsia se poate
vindeca“ este
achiziționat un holter
ambulator pentru copiii
diagnosticați cu epilepsie

Caravana „Fii pregătit!”
pornește pe un traseu care
va cuprinde 48 de localități

APRILIE

05
MAI
Are loc Conferința
Connecting for Good

02
FEBRUARIE

Încă 20 de copii primesc
senzori pentru monitorizarea
glicemiei în cadrul proiectului
„Tehnologie pentru copii
insulino-dependenți”

03
MARTIE
Doctorul Cătălin Cîrstoveanu
trimite mesaje personalizate
pentru 10 bloggeri în susținerea
campaniei de strângere de fonduri
pentru proiectul de renovare și
modernizare a Secției de terapie
intensivă nou-născuți de la
Spitalul Județean Constanța
8

06
IUNIE

Este inalizată renovarea
și/sau dotarea traseului
donatorului în 18 centre
de transfuzie sangvină

08
AUGUST
Încep lucrările de renovare
la Secția de terapie intensivă
nou-născuți de la Spitalul
Județean Constanța

07

Sunt selectați partenerii pentru
cea de a treia ediție a programului
Investiție în Mediul Rural

IULIE

09
SEPTEMBRIE
Este publicat studiul „Investiţie în
educaţia copiilor din mediul rural”

10
OCTOMBRIE

Are loc Gala Fundației
Vodafone România

11
NOIEMBRIE
Au loc primele sesiuni de
terapie cu realitate
virtuală pentru copii
cu boli grave de la
Fundația HOSPICE
Casa Speranței

12
DECEMBRIE
1.000 de copii din toată
țara participă la cinci serbări
regionale în cadrul celei de
a opta ediții a programului
Scrisori pentru Moș Crăciun
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Servicii sociale

Voluntariat

Educație

Sănătate

2017

36
de proiecte cu acoperire
locală și națională

7.603.652
de lei buget

100.938
de beneiciari dintre care:

11.547 de vârstnici
22.447 de copii

66.944 de adulți
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Cap. 3

Proiecte pe domenii de

Suntem inițiatori, parteneri și inanțatori pentru proiecte
din patru domenii de implicare, prin care reformăm viața
oamenilor din toată țara. Cei 4 piloni ai Fundației
Vodafone România acoperă problemele cele mai
stringente cu care se confruntă
comunitățile din toată țara.
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S Ă NĂTATE

1
Adulți, copii, bătrâni, oameni din orașe
mari, familii din zone defavorizate,
cu toții împart aceleași diicultăți în
confruntarea cu sistemul de sănătate
din țara noastră. Suntem primii la
mortalitatea infantilă și ultimii la care
ajung descoperirile medicale. Și cu
toate acestea, avem astăzi cea mai
modernă Secție de terapie intensivă
nou-născuți din sud-estul Europei,
la Spitalul „Marie Curie“. La Spitalul
Județean Constanța, secția cu aceeași
specialitate este aproape renovată
și urmează să întâmpine de trei ori
mai mulți nou-născuți decât până
acum, cu soluții medicale de ultimă
generație.
Pas cu pas, am reușit să im mai
pregătiți pentru copiii care se nasc
cu probleme. Pas cu pas, am
mobilizat și susținut campanii prin care
revoluționăm viața în spitale,
atât pentru medici, cât și pentru pacienți.
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Peste jumătate din bugetul nostru
anual merge către domeniul care
are cea mai mare nevoie, sănătatea.
Progresul medical este o realitate
astăzi, iar cifrele ne încurajează să
luptăm cu aceeași determinare
pentru a duce normalitatea
medicală în cât mai multe locuri din
țară.

Număr proiecte

8
Buget total

4.842.205
de lei
19.958
Beneiciari

dintre care:

16.878

1.680

1.400

de adulți

de copii

de vârstnici
15

Proiectele noastre de sănătate

16

ONG partener

Nume proiect

Asociația Smiling Faces România

Auzul, un dar. Nu-l ignora!

Asociația Sprijin pentru Diabet

Primul Centru de Telemedicină în
Diabetul Pediatric în România

Fundația de Sprijin Comunitar

Butonul care salvează vieţi!

Fundația HOSPICE Casa Speranței

Conexiune pentru îngrijire și
compasiune

Fundația de Ajutor Medical
Proilaxis

Împreună pentru sănătate 2

Asociația Dăruiește Aripi

Reconstrucția și modernizarea
Secției de terapie intensivă nounăscuți a Spitalului Județean
Constanța

Asociația Inima Copiilor

Reconstrucția și modernizarea
Secției de terapie intensivă nounăscuți a Spitalului Județean
Constanța

Asociația REACT

O șansă pentru viață - Renovarea
centrelor de transfuzii locale, II

Fundația Regina Maria

Policlinica socială numărul 2

Buget (lei)

Localitate/localităţi
desfășurare proiect

405.000

Național

270.160

Național

446.573

Bacău şi Buhuşi

593.022

Brașov și București

225.000

Caraș-Severin (Bocșa), Timiș
(Ghilad, Buziaș, Sânnicolau Mare,
Deta)

362.753

Constanța

1.527.247

Constanța

917.950

Național

94.500

Bucureşti
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20

SOLUȚII
PENTRU COPIII
CU SURDITATE
PROBLEMĂ

3

din 1.000 de copii
se nasc cu surditate

SOLUȚIE
Auzul, un dar. Nu-l ignora!

Aparatura achiziționată:
1 microscop chirurgie otologică;
1 sistem freză microchirurgie otologică;
1 monitor de nerv facial;
1 set instrumentar chirurgie otologică.

500
2.000

de intervenții chirurgicale
pentru copiii diagnosticați
surzi

Peste

de aparținători ai copiilor și medici pediatri/de familie/
audiologi au primit informații despre hipoacuzie
și tratamentul acesteia
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22

SOLUȚII DE
TELEMEDICINĂ
PENTRU COPIII
INSULINO-DEPENDENȚI
PROBLEMĂ

500.000

70.000

de copii cu diabet zaharat de
tip 1 la nivel global, incidența
crescând cu 3-5% în
iecare an

de cazuri de diabet zaharat
de tip 1 sunt aproximativ in
România, dintre care

3.070 de copii

8-12 înțepături zilnice

4-5 injecții cu insulină zilnic

pentru copiii cu diabet de tip 1
ca să-și măsoare nivelul glicemiei

pentru copiii cu diabet de tip 1

SOLUȚIE

Primul Centru de Telemedicină în
Diabetul Pediatric în România

50
50
150

de sisteme de monitorizare
a glicemiei pentru copii
de părinți au dobândit noțiuni esențiale
legate de managementul diabetului
de copii cu glicemii monitorizate la centru
23

SOLUȚII MEDICALE LA
DOMICILIUL VÂRSTNICILOR
PROBLEMĂ

România este între primele țări din
Europa la morbiditatea și
mortalitatea persoanelor cu
vârste de peste 65 de ani și
a persoanelor cu boli cronice
La 1 din 3 persoane de peste
65 de ani se agravează situația din
imposibilitatea comunicării în timp
util cu specialiști

SOLUȚIE

Butonul care salvează vieţi!

200
kituri (telefon și brățară cu
buton de urgență) pentru
teleasistență vârstnici

24

1

autoturism pentru oferirea
serviciilor medicale la
domiciliul vârstnicilor

SOLUȚII PENTRU
COPIII CU BOLI
INCURABILE
PROBLEMĂ
În România bolile rare afectează
6-8% din populaţie
75% din bolile rare afectează copiii
Copiii cu boli rare sau incurabile
au nevoie de terapii speciale

SOLUȚIE

Conexiune pentru îngrijire
și compasiune

2

spații dotate cu sisteme
de realitate virtuală
pentru copiii cu boli grave

SOLUȚII PENTRU PERSOANE
CU BOLI CRONICE
PROBLEMĂ
1 din 4 persoane suferă de cel puțin o boală cronică.
Pacienții din mediul rural nu au acces la
servicii medicale de specialitate

SOLUȚIE

Împreună pentru sănătate 2

1.200

de persoane din mediul rural cu boli cronice și
complicații au primit servicii medicale gratuite
cu ajutorul telemedicinei
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E D U C AȚI E

2
Lipsa accesului la educație înseamnă
pentru țara noastră lipsa șansei
de a schimba povestea odată cu
noile generații. Abandonul școlar
reprezintă normalitatea pentru familiile
defavorizate. „Să te ții de școală“, în
satele sărace din România, este o
opțiune ieșită din comun, de multe
ori aproape imposibilă. De 20 de ani,
încercăm să răsturnăm toate aceste
„normalități“, iar educația este un pilon
de bază în misiunea noastră. Educația
nu ar trebui să ie negociabilă, iar
pentru asta căutăm soluții acolo unde
nu s-a uitat nimeni, susținem cei mai
îndrăzneți oameni și ideile lor inedite.
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Număr proiecte

9
Buget total

1.767.944
de lei
Beneiciari

64.820
dintre care:

41.058

18.762

5.000

de adulți

de copii

de vârstnici
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Proiectele noastre educaționale

ONG partener

Nume proiect

Fundația Dreptul la Educație

Cursuri de educație inanciară
pentru adolescenți

Fundația Principesa Margareta
a României (România)

Investiție în Mediul Rural

Fundația World Vision România

Investiție în Mediul Rural
Studiul național „Investiţie în
educaţia copiilor din mediul rural“

Asociația Școala de Valori

Școala de bani pe roți

Fundația pentru SMURD

Caravana Fii pregătit!

Fundația Romanian
Business Leaders

Ateliere de antreprenoriat și
mentorat

Fundația Mereu Aproape

Burse individuale pentru copiii rămași
orfani în urma tragediei Colectiv

Gala Societății Civile*

Gala Societății Civile

Asociația pentru Relații
Comunitare*

Donează mai simplu!

*Proiecte care susțin educarea și implicarea civică a comunității
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Buget (lei)

Localitate/localităţi
desfășurare proiect

13.124

București

276.000

Bistrița Năsăud - Sat Reteag
Neamț - Târgu Neamț
Teleorman - Turnu Măgurele
Constanța - Comuna Cumpăna
Maramureș - Sat Firiza
Ialomița - Sat Mărculești
Ilfov - Sat Zurbaua
Alba - Sat Cenade

631.585

Vâlcea - Comuna Scundu
Dolj - Comuna Breasta
Ialomița - Comuna Roșiori
Cluj - Comuna Cămărașu
Vaslui - Comuna Pungești

190.015

17.628

București, Constanța, Tulcea,
Galați, Focșani, Bacău, Vaslui

450.000

Național

67.500

București

72.000

București

22.500

București

27.592

Național
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SOLUȚII PENTRU REDUCEREA
ABANDONULUI ȘCOLAR
PROBLEMĂ
Copiii renunță la școală pentru a-și
ajuta părinții în gospodărie.

România este pe locul al
treilea în Uniunea Europeană
la rata abandonului școlar.

SOLUȚIE
Investiție în Mediul Rural

432

de copii
participanți

13 centre Școală după
Școală în 12 județe
5 centre dotate cu mobilier
și echipamente IT (5 table
interactive, 150 de tablete,
120 de piese de mobilier)

32

300 de kituri
de igienă

150 de rucsacuri
cu rechizite

72.144
de mese calde

230
de copii în tabără

432.864
de ore de remediere la
limba și literatura română
și matematică

3.080
de beneiciari, dintre care:

2.057

924

de copii

de adulți (membrii
familiei)

99
de profesori,
facilitatori locali,
voluntari

33

EDUCAȚIE PENTRU ACORDAREA
PRIMULUI AJUTOR
PROBLEMĂ
Angajații din sistemul de urgență lucrează
în iecare zi pentru a proteja populația și
au o responsabilitate foarte mare.
Dezastrele afectează toate segmentele
de populație, dar nu pe toată lumea în
mod egal.

Studiile au arătat că un copil trecut
printr-un program de instruire pentru
prim ajutor este mai puțin afectat în
cazul în care trăiește pe viu un dezastru.
Copiii își pot inluența în mod pozitiv
părinții cu ajutorul cunoștințelor
dobândite în programele de instruire.

SOLUȚIE

Caravana „Fii pregătit!“

558
de sesiuni de educare
a populației

66
de zile de cursuri

48 de localități
și peste 20.000 de km
parcurși

34

228
174
54

de colaboratori, dintre care:
de formatori, paramedici, personal
ISU și voluntari din țară
de formatori, paramedici, personal
ISU și voluntari din București

50.000
de beneiciari, dintre care:

10.000
40.000

din București
din țară
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EDUCAȚIE FINANCIARĂ
PENTRU ADOLESCENȚI
PROBLEMĂ
Educația inanciară este „obligatorie“ indiferent de statut, clasă socială, nivel
de venit sau vârstă. Este important ca adolescenții să devină conștienți de
importanța bilanțului inanciar personal și să înceapă să își planiice viitorul
luând în calcul toate aspectele relevante pentru ei.

SOLUȚIE

Cursuri de educație inanciară pentru adolescenți

Cursuri organizate în 31 de instituții
de învățământ de stat și private (școli
gimnaziale și licee) în 18 orașe din
13 județe

1.700
de elevi beneiciari

36

EDUCAȚIE FINANCIARĂ
PENTRU COPII
PROBLEMĂ
Este util pentru copii să învețe de la vârste fragede cum se administrează un
buget. Ei trebuie să înțeleagă ce este un card bancar, care este valoarea banilor
și de ce este bine să economisească.

SOLUȚIE

Școala de bani pe roți

peste

6.000
de elevi beneiciari

aproape

1.000
de km parcurși
în 8 județe

37

VO LU N TARI AT

3
E normal să facem bine. Credem că
această mentalitate e motorul din
spatele unei schimbări reale. Însă nu
doar noi credem asta. În iecare an,
sute de voluntari se alătură cauzelor
Fundației Vodafone România, aducând
în proiectele noastre energia, ideile,
bucuria sinceră a celor care mai
îndrăznesc să viseze la o lume mai
bună. Din ce în ce mai mulți oameni
consideră că este normal să își sulece
mânecile și să se ia la trântă cu ceea
nu le place în țara lor, să se implice
acolo unde este nevoie, să ajute acolo
unde pot. Într-o singură zi, voluntarii
noștri pot schimba deinitiv viața
unei familii defavorizate, atunci când
mergem prin țară să construim case.
În câteva ore le pot oferi copiilor
nevoiași o altfel de amintire
despre Crăciun, implicându-se

38

în programele dedicate sărbătorilor.
Oamenii sunt cea mai prețioasă
resursă a Fundației Vodafone
România și, din fericire, ultimii
20 de ani ne arată că sunt o
resursă inepuizabilă.

Număr proiecte

12
Buget total

289.926 de lei
Beneiciari

9.138
dintre care:

7.708

1.370

60

de adulți

de copii

de vârstnici

Voluntari implicați

8.467

2.355

de ore de voluntariat
39

Proiectele noastre de voluntariat

40

ONG partener

Nume proiect

Asociația SOS Satele Copiilor

Voluntariat pentru copiii din
satul SOS București

Fundația Motivation România

Competiția de înot Motivation
Vodafone

Fundația Motivation România

Baschet în scaun rulant

Organizația Umanitară Concordia

Igienizarea dormitoarelor
Casei Iuda

Asociația Diaconia Ajutor
Internațional

Cămara de iarnă

Fundația ADEPT

Charity Cycling Tour

Asociația REACT

Donare de sânge în sediile
Vodafone (3 sesiuni anuale)

Fundația pentru SMURD

Cursuri de prim ajutor pentru
angajații Vodafone

Asociația Dăruiește Aripi

Maratonul Nisipului

Căminul Mozăceni

Campanie de strângere de
fonduri pentru rezidenții
căminului de bătrâni

Fundația Romanian Business
Leaders

Ateliere de antreprenoriat

Buget (lei)

Localitate/localităţi
desfășurare proiect

5.500

București

1.914

București

1.015

București

2.700

București

18.900

Viscri (Brașov)

12.974

București, Brașov

0

București, Brașov

0

București

0

Constanța

2.290

Argeș

0

București
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ONG partener

Nume proiect

Asociaţia Școala Mamei Junior;
Fundaţia Mereu Aproape;
Asociația Dezvoltare Evoluţie
Parteneriat; Fundaţia People
to People; Asociaţia Caritas
Mitropolitan Greco Catolic Blaj;
Asociaţia Sfântul Ierarh Nifon;
Asociaţia Mia’s Children; Asociaţia
Hercules; Fundaţia Dezvoltarea
Popoarelor Filiala București;
Fundația Policy Center for Roma
and Minorities; Fundația de Sprijin
Comunitar; Fundația Serviciilor
Sociale Bethany; Asociația Impact
Trușești; Asociația Proiect Pro
Europa; Asociaţia pentru
Dezvoltare Comunitară Cumpăna;
Asociaţia Umanitară Iulia Andreea
Movilă; Fundaţia Chance for Life;
Organizaţia Umanitară Concordia

Scrisori pentru Moș Crăciun

Buget (lei)

244.633

Localitate/localităţi
desfășurare proiect
Timiș, București, Iași, Cluj,
Constanța, Argeș, Buzău, Bacău,
Alba, Bihor, Botoșani,
Suceava, Tulcea, Prahova,
Gorj, Ilfov, Vrancea
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1

1

BIHOR

1

DOLJ

GORJ

HUNEDOARA

1

ALBA

CLUJ

SĂLAJ
2

SATU-MARE

MEHEDINȚI

CARAȘ-SEVERIN

TIMIȘ

ARAD

Harta proiectelor
de voluntariat 2017

1

OLT

VÂLCEA

SIBIU
BRAȘOV
COVASNA

GIURGIU

ILFOV
8

1

1

1

IAȘI

CĂLĂRAȘI

IALOMIȚA

1

BUZĂU

VRANCEA

BACĂU

NEAMȚ

PRAHOVA

DÂMBOVIȚA

3

1

SUCEAVA

HARGHITA

TELEORMAN

2

ARGEȘ

MUREȘ

BISTRIȚANĂSĂUD

MARAMUREȘ

BOTOȘANI

1

BRĂILA
TULCEA

2

CONSTANȚA

GALAȚI

VASLUI

1
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ATELIERE DE
ANTREPRENORIAT
Am implicat antreprenorii în acțiuni de voluntariat.

100
2
1

de antreprenori voluntari

businessuri sociale participante
la ateliere de antreprenoriat

business social mentorat de
antreprenori
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CHARITY CYCLING TOUR
Am strâns fonduri pentru ajutorarea copiilor cu autism și tulburări asociate.

180
de kilometri pedalați

3
25
de bicicliști și organizatori
voluntari, angajați Vodafone

23.000
de lei strânși

37
de copii
beneficiari
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AM SUSȚINUT DONAREA
DE SÂNGE
Am implicat colegii din Vodafone în donarea de sânge.

3
sesiuni de donare de
sânge/an – organizate
în 11 sedii Vodafone din
București, Brașov și
Craiova

639
de donatori

1.971
de vieți salvate

288 l
de sânge colectați
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ALTE ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT
Pregătirea cămărilor
pentru iarnă

Activități sportive

Igienizare și renovare
de spații

49
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SCRISORI PENTRU
MOȘ CRĂCIUN
1.000 de copii au primit cadouri de la voluntarii noștri
cadouri în valoare de

350.000 de lei

150m
1.400

3

de cadouri

de cutii

16
12.010 km
1.200
4.800
26
județe și București

parcurși în total

de voluntari și donatori

de ore de voluntariat

de comunități
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SE RVI C I I SO C I AL E

4
Sărăcia, boala, bătrânețea lovesc
întotdeauna în rezerva
fundamentală a unui om,
demnitatea. Lipsa accesului la
educație sau imposibilitatea de a
înțelege și lupta cu o boală banală
pentru era noastră îngenunchează
oameni de toate vârstele, din toată
țara. Tineri cu potențial imens,
bătrâni care au crescut copii,
nepoți, strănepoți, părinți care își
privesc neputincioși copiii
lămânzi, asta întâlnești atunci
când te îndepărtezi de orașele mari.
Prin acest pilon, reușim în iecare
an, cu pași mai mici și mai mari, să
conectăm resurse din toată țara
pentru a le pune în slujba celor
pentru care normalitatea nu
este o opțiune.
52

Număr proiecte

7
Buget total

703.577 de lei
Beneiciari

7.022
dintre care:

1.300

635

5.087

de adulți

de copii

de vârstnici
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Proiectele noastre de servicii sociale

54

ONG partener

Nume proiect

Asociația Magic People

Nepoți de Crăciun

Fundația Principesa Margareta
a României (România)

Telefonul Vârstnicului

Asociația Help Autism

Connecting for children with
autism

Asociația M.A.M.E.

Fondul de Rezervă pentru
Viață pentru Adulți

Asociația Edu Art

Școala de vară pentru tineri
cu probleme sociale

Asociația de Terapie
Comportamentală Aplicată

Susținerea terapiilor pentru copii
cu tulburări din spectrul autist

Asociația Copiii de Cristal

Terapie în dar pentru Copiii de
Cristal

Buget (lei)

Localitate/localităţi
desfășurare proiect

4.500

Cluj, Alba, Sălaj, Mureș

157.501

Național

315.000

București, Suceava

173.900

București

24.750

București

4.500

București

23.426

Brașov
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5

1

BUCUREȘTI

ILFOV

1

1

BIHOR

1

2

1

1

1

1

DOLJ

GORJ

2

2

CLUJ

ALBA

SĂLAJ

HUNEDOARA

1

SATU-MARE

MEHEDINȚI

CARAȘ-SEVERIN

TIMIȘ

1

ARAD

Harta proiectelor
de servicii sociale 2017

1

SIBIU

1

1

2

1

1

1

COVASNA

1

GIURGIU

ILFOV

1

IAȘI

1

IALOMIȚA

1

BUZĂU

1

VRANCEA

1

BACĂU

1

CĂLĂRAȘI

1

NEAMȚ

PRAHOVA

DÂMBOVIȚA

1

BRAȘOV
2

2

SUCEAVA

HARGHITA

TELEORMAN

1

ARGEȘ

MUREȘ

1

BISTRIȚANĂSĂUD

OLT

VÂLCEA

1

MARAMUREȘ

BOTOȘANI

1

1

2

BRĂILA

1

1

CONSTANȚA

GALAȚI

1

VASLUI

1

TULCEA
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SOLUȚII PENTRU
MONITORIZAREA
COPIILOR CU AUTISM
PROBLEMĂ
15.000 de copii cu autism la nivel național
Vârsta după care se diagnosticau, de regulă,
cazurile de autism era de 10 ani, prea târziu
pentru a exista șanse de recuperare

SOLUȚIE
Connecting for children with autism

1
70
300

aplicație mobilă integrată pentru
monitorizarea copiilor cu autism
de psihoterapeuți informați și
instruiți în utilizarea aplicației

58

de beneiciari, copii cu autism,
pentru care s-a eicientizat
procesul de stimulare

59

SOLUȚII DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN
EMOȚIONAL PENTRU VÂRSTNICI
PROBLEMĂ

Persoanele de peste 65 de ani se confruntă atât cu probleme medicale,
cât și cu singurătatea și accesul limitat la informație, cauzate de fenomenele
sociale de izolare și discriminare a persoanelor vârstnice, dar și de migrația
accentuată a familiilor tinere în ultimii ani.

SOLUȚIE

Telefonul vârstnicului

2.000
30
1
10
60

de apelanți

de voluntari implicați

TeleClub (cameră de
conferință) pentru
vârstnici

sesiuni tematice la
TeleClub

SOLUȚII PENTRU AJUTORAREA
ADULȚILOR CU BOLI GRAVE
PROBLEMĂ
Necesitatea informării și îndrumării pacienților cu boli grave privind
accesarea unor servicii socio-medicale din țară și din străinătate și de
ajutor în obținerea fondurilor necesare pentru
efectuarea tratamentelor.

SOLUȚIE

Fondul de rezervă pentru viață,
pentru adulți

991.881
de lei din donații SMS

1.500
de persoane informate cu privire la
serviciile oferite în cadrul acestui
proiect

300
de beneiciari, pacienți cu boli grave, informați
și îndrumați pentru accesarea unor servicii
socio-medicale din țară și din străinătate

16

pacienți sprijiniți inanciar
prin intermedierea sponsorizărilor
oferite de irme și companii

1.000
de ore de consultanță

9

pacienți eligibili pentru
acordarea unui număr
de donație SMS
61

Cap. 4

Programe

În comunitățile defavorizate, sistemul medical
susține cu greu nevoile vitale. Sistemul educațional
se dovedește, de asemenea, ineicient în a îndeplini
nevoile de bază. Viața la sat și în orașele mici
este doar o reluare a aceleiași povești tragice,
generație după generație. În cadrul programelor
strategice căutăm, inanțăm și implementăm soluții
prin care îmbunătățim deinitiv viața acestor oameni
și a celor care vor veni după ei. Probleme vechi de zeci
de ani își găsesc, pas cu pas, rezolvarea, în
tehnologie și în idei revoluționare.
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Reconstruirea și modernizarea
Secției de terapie
intensivă nou-născuți
a Spitalului Județean
Constanța

64

Parteneri:
Asociația Inima Copiilor și
Asociația Dăruiește Aripi

Buget:

5.850.000 de lei

În sud-estul României, rata
mortalității infantile este cea mai
mare din țară și de trei ori mai
mare decât media europeană: 9,7
decese la 1.000 de copii născuți.
Nașterea prematură, malformațiile
congenitale nedepistate, patologia
respiratorie, aparatura învechită
și lipsa spațiilor adecvate îngrijirii
sunt motivele din spatele acestor
cifre.
Fundația Vodafone România
coordonează reconstruirea și
modernizarea Secției de terapie
intensivă nou-născuți a Spitalului
Județean Constanța și inanțează cu
1 milion de euro proiectul al cărui
buget total este estimat la
1,3 milioane de euro.
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Connecting
for Good
Tehnologie
pentru
oameni

Pentru unii oameni, tehnologia înseamnă mai
mult decât un stil de viață modern. Înseamnă
chiar viață.
În cei 35 de ani de investiții și inovații în
tehnologie, Vodafone a participat la creșterea calității
vieții oamenilor moderni, în permanentă mișcare.
Fundația Vodafone România folosește toată experiența
dobândită, pentru a îmbunătăți viața celor care au
cea mai mare nevoie de soluțiile tehnologiei actuale.
O viață mai ușoară pentru copiii cu boli incurabile, o
bătrânețe mai luminoasă pentru vârstnicii singuri și
bolnavi, o șansă la normalitate pentru oamenii izolați
în satele din România.
De 20 de ani punem tehnologia avansată în slujba
oamenilor defavorizați și îi ajutăm să facă față
problemelor de sănătate și neajunsurilor, mai
ușor și cu mai puține riscuri.
68
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2.404.234 de lei
Buget total

9.760
de beneiciari, dintre care:

980
de copii cu deiciențe de
auz, cu boli cronice/
incurabile, cu autism

70

5.380
de adulți (specialiști/
psihologi și
psihopedagogi, părinți)

3.400
de vârstnici imobilizați,
cu boli grave,
singuri

71

Proiecte Connecting for Good

72

ONG partener

Nume proiect

Asociația Smiling Faces România

Auzul, un dar. Nu-l ignora!

Asociația Sprijin pentru Diabet

Primul Centru de Telemedicină în
Diabetul Pediatric în România

Fundația de Sprijin Comunitar

Butonul care salvează vieți!

Fundația Principesa
Margareta a României

Telefonul Vârstnicului

Asociația Help Autism

Connecting for children with
autism

Fundaţia HOSPICE
Casa Speranței

HOSPICE - Conexiune pentru
îngrijire și compasiune

Fundația de Ajutor
Medical Proilaxis

Împreună pentru sănătate 2

Buget (lei)

Localitate/localităţi
desfășurare proiect

405.000

Național

270.160

Național

446.573

Buhuși și Bacău

157.501

Național

315.000

București și Suceava

585.000

București și Brașov

225.000

Bocșa, Ghilad, Buziaș,
Sânnicolau Mare și Deta
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Copiii cu boli incurabile
și terapiile cu realitate
virtuală
Pentru copiii cu boli incurabile, terapiile clasice
sunt traumatizante. Timp petrecut în spitale,
intervenții dureroase, o copilărie grea, pe care
încercăm să le-o facem cât mai plăcută.
Prin tehnologie reușim să le transformăm
experiența într-una și eicientă, și distractivă.
Folosind realitatea virtuală și tehnologia de
ultimă generaţie din cele două camere speciale
(Tech Room), un copil în scaun cu rotile poate
să alerge, poate zbura printr-un oraș sub forma
unui vultur sau poate înota alături de delini.
Un copil cu diagnostic grav poate cânta la un
pian gigantic, poate urca pe Everest sau poate
ateriza pe Lună împreună cu Neil Armstrong.
74

Proiect:
„Conexiune pentru îngrijire
și compasiune“
Partener:
Fundaţia HOSPICE Casa Speranței
Localizare:
București, Brașov
Buget:
585.000 de lei
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Copiii cu autism
și monitorizarea
cu aplicații mobile
Părinții copiilor cu autism duc o luptă grea.
Fiecare zi e o nouă provocare. Pe lângă
dimensiunea emoțională, ei întâmpină și
numeroase probleme administrative, în lipsa
unui sistem facil de accesare a ișelor de
evidență, recuperare, evaluare și reevaluare
a celor mici. Prin dezvoltarea unei aplicații
mobile ce interconectează echipa medic psiholog - asistent social - părinte - educator, îi
ajutăm pe copiii cu autism să ie monitorizați
în timp real pe durata terapiei și a procesului
de recuperare.

Proiect:
„Connecting for children
with autism“
Partener:
Asociația Help Autism
Localizare:
București și Suceava
Buget:
315.000 de lei
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78

Copiii cu diabet
și telemedicina

Proiect:
„Primul Centru de Telemedicină în
Diabetul Pediatric în România“
Partener:
Asociația Sprijin pentru Diabet
Beneiciari:
Copii cu diabet zaharat de tip 1,
insulino-dependenți
Buget:
270.160 de lei

Experiența de zi cu zi a unui copil insulinodependent nu seamănă cu ideea pe care o
avem despre copilărie. Pentru că viața lui poate
depinde de detectarea schimbărilor periculoase
ale glicemiei, el nu poate merge în tabere, nu
poate sta departe de părinți și nu se poate
bucura de o copilărie normală. Pentru a-i
ajuta pe părinți să prevină luctuațiile majore
de glicemie, am inanțat „Primul Centru de
Telemedicină în Diabetul Pediatric în
România”, care permite preluarea și urmărirea
a 150 de copii insulino-dependenți din
întreaga țară. Acum, nivelul glicemiei acestora
este măsurat cu ajutorul unui senzor glicemic și
monitorizat în timp real prin intermediul unei
platforme la care au acces atât medicii, cât și
familiile copiilor. Prin acest proiect, tehnologia
reușește să elimine teama și să le redea copiilor
independența.
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Proiect:
„Auzul, un dar. Nu-l ignora! 2“
Partener:
Asociația Smiling Faces
Beneiciari:
Copii cu diferite deiciențe de auz
sau boli cronice otice și aparținătorii
acestora
Buget:
405.000 de lei
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Copiii cu
deiciențe de auz
și telemedicina
În România, 3 din 1.000 de copii se nasc cu
surditate, iar vârsta la care se depistează cel
mai frecvent hipoacuzia variază între 3 și 5
ani. Copiii nu au acces rapid la intervenții
chirurgicale performante, iar părinții lor și
medicii care îi au sub observație nu au acces
la foarte multe informații despre hipoacuzie
și tratamentul acesteia. La acești copii ne-am
gândit când am dotat cu aparatură chirurgicală
performantă și cu soluții de telemedicină secția
ORL a Spitalului de Copii Doctor Victor
Gomoiu din București. Pentru ca ei să poată i
operați aici sub supervizarea în timp real a unui
chirurg supraspecializat alat la distanță.
81

Vârstnicii imobilizați
la domiciliu și kitul
de telecomunicații
Majoritatea bătrânilor din țara noastră se
confruntă cu o viață la limita demnității.
România este pe primele locuri în Europa la
mortalitatea și morbiditatea persoanelor cu
vârste de peste 65 de ani și a persoanelor cu
boli cronice. Adevărata problemă este că
pentru 1 din 3 vârstnici situația se agravează
din cauza imposibilității comunicării la timp
cu specialiștii.
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Tehnologia înseamnă viață pentru acești
oameni. În cadrul proiectului, 200 de
bătrâni cu risc medical au primit kituri
de telecomunicații (telefon și brățară cu
buton de urgență) prin care sunt conectați
cu un call-center ce funcționează non-stop.

Proiect:
„Butonul care salvează vieți!“
Partener:
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Localizare:
Bacău și Buhuși
Buget:
446.573 de lei
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Pacienții din
zona rurală și
telemedicina
Când ajungi la sat, înțelegi că pentru oamenii de
acolo timpul nu a trecut. Pentru ei, problemele
minore de sănătate încă pot i fatale. 1 din 4
persoane suferă de cel puțin o boală cronică.
32% din vârstnicii peste 65 ani întâmpină
diicultăți în realizarea treburilor zilnice.
Principalele boli pentru care oamenii iau tratament
medicamentos sunt bolile cardiovasculare, care
afectează 51% din populația de 45-54 ani, 62%
din populația de 55-65 ani și 72% din populația
de peste 65 ani. În aceste condiții, deicitul
de medici de familie este de aproape 1.500 la
nivel național. Telemedicina ne-a dat ocazia să
compensăm lipsa medicilor și a făcut posibile
consultațiile la distanță pentru pacienți din zonele
izolate, oameni cu probleme de cardiologie,
endocrinologie, boli interne, dermatologie,
oftalmologie și pneumologie. Am reușit să punem
la dispoziție servicii medicale gratuite pentru
1.200 de adulți și vârstnici cu boli cronice.
84

Proiect:
„Împreună pentru sănătate 2“
Partener:
Fundația de Ajutor Medical Proilaxis
Buget:
225.000 de lei

85

Vârstnicii și TeleClubul Seniorilor
Problemele medicale și singurătatea reprezintă un stil de viață
pentru majoritatea românilor de peste 65 de ani. Lipsa de
activitate, accesul limitat la informație și viața ruptă de lume
le transformă experiența ultimilor ani într-una tristă, cu gust
amar.
Pentru a le face bătrânețea mai ușoară și mai plăcută, am implementat
o linie telefonică gratuită și conidențială, unde vârstnicii pot obține
informații utile și suport moral, și am creat TeleClubul Seniorilor, prin
care conectăm vârstnici de peste tot, cu interese comune, ca să le dăm
sentimentul apartenenței la o comunitate.

Proiect:
„Telefonul Vârstnicului 2“
Partener:
Fundația Principesa Margareta a
României (România)
Beneiciari:
Vârstnici care locuiesc singuri
Buget:
157.501 de lei
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Investiție
în
Mediul
Rural
88

3.080
de beneiciari, dintre care:

2.057
de copii în risc de
abandon școlarm

924

99

de copii în risc de abandon
școlar și părinții acestora

de profesori, facilitatori
locali, voluntari

907.585 de lei
Buget total
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Proiecte Investiție în Mediul Rural

90

Partener strategic

Județ

Comună / Sat

Fundația Principesa Margareta a
României

Bistrița

Sat Reteag

Fundația Principesa Margareta
a României

Neamț

Oraș Târgu Neamț

Fundația Principesa Margareta
a României

Teleorman

Oraș Turnu Măgurele

Fundația Principesa Margareta
a României

Constanța

Comuna Cumpăna

Fundația Principesa Margareta
a României

Maramureș

Sat Firiza

Fundația Principesa Margareta
a României

Ialomița

Sat Mărculești

Fundația Principesa Margareta
a României

Ilfov

Sat Zurbaua

Fundația Principesa Margareta
a României

Alba

Sat Cenade

Fundația World Vision România

Vâlcea

Comuna Scundu

Fundația World Vision România

Dolj

Comuna Breasta

Fundația World Vision România

Ialomița

Comuna Roșiori

Fundația World Vision România

Cluj

Comuna Cămărașu

Fundația World Vision România

Vaslui

Comuna Pungești

Partener local

Total beneiciari

Fundația Inocenti

256

Fundația Filantropică Omenia

155

Asociația pentru Dezvoltare
Comunitară

151

Asociația Părinților Florian
Cristescu

131

Asociația Mansio

164

Asociația Samarineni în
Comunitate

245

Asociația Triada

148

Asociația Caritas Metropolitan
Greco Catolic Blaj

625

Asociația „Hrană pentru Trup
și Sulet“

139

Asociația de Dezvoltare
Comunitară „Euro Breasta“

289

Grupul de iniţiativă Roşiori

309

Fundația World Vision România

309

Fundația World Vision România

159

3.080
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Matematica nu e ușoară. Nici limba română. Școala
nu e ușoară pentru nimeni, dar toți copiii sunt curioși
și au o mare dorință de cunoaștere. Pentru copiii din
zonele defavorizate, dorința de cunoaștere trebuie să
își facă loc printre alte dorințe. Dorința de a mânca de
mai multe ori pe zi, dorința de a avea haine, dorința
de a se juca în loc să muncească în curte. Aceasta este
povestea copiilor din satele din România. Aceștia nu
învață să scrie, să citească, să descopere lumea. Învață
să ie adulți.

Așa se face că rata abandonului școlar în România a
ajuns la 18,5%* și crește continuu. Așa se face că în
loc să mergem înainte prin entuziasmul și deschiderea
noilor generații, asistăm neputincioși la aceeași poveste
cu inal predictibil.

18,5%

* sursa: Education and Training Monitor 2017 România – Comisia Europeană
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rata abandonului
școlar în România
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Atunci când ne-am propus să găsim
o soluție prin care să reducem rata
abandonului școlar, am descoperit
că avem de făcut câțiva pași înapoi.
Mai întâi, a fost nevoie să aducem
aceste școli în vremuri civilizate, așa
că am început prin a renova clasele, spațiile sanitare, prin a asigura
transport și mese calde copiilor. S-au
acordat burse, s-au construit spații
suplimentare pentru tot felul de
activități, au fost sprijinite centre
de tip Școală după Școală.

Aceștia erau primii pași din
programul Investiție în Mediul
Rural, care își propunea să refacă
spiritul comunitar în localitățile
cu până la 30.000 de locuitori din
România și să transforme școala
din mediul rural într-o experiență
mai prietenoasă.
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După primii doi ani de investiții, am reușit să
rezolvăm probleme de bază pentru elevii din
diferite școli de la sat. Ne doream să alăm
cum putem ajuta mai bine. Așa că în perioada
februarie - iulie 2017 am făcut împreună cu
Fundaţia World Vision România un studiu
la nivel național: „Investiţie în educaţia
copiilor din mediul rural“. Am vrut să
vedem consecințele clare ale sărăciei asupra
sistemului educațional și mai ales cum putem
gândi proiectele din ediția a 3-a a programului
Investiție în Mediul Rural astfel încât să
răspundă cât mai multor nevoi. Rezultatele
studiului ne-au arătat necesitatea susținerii
în continuare a centrelor de tip Școală
după Școală și în ediția a 3-a. Peste 2/3 din
școlile de la sat au rezultate slabe la evaluarea
națională, risc de abandon școlar, rate ridicate
de absenteism și repetenție, sau elevi proveniți
din familii cu probleme.
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Abandonul școlar e prezent în 40% din școlile
din mediul rural și, în 70% din acestea, elevii
repetă clasa. Cea mai mare rată de absenteism,
cu o medie anuală de peste 32 de absențe la
iecare elev, am găsit-o în liceele din BucureștiIlfov, iar Regiunea Centru - județele Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu –
are cel mai mare procent de repetenție.
15% dintre școlile din toată țara au nevoie de
îmbunătățirea spațiului, cel mai ridicat procent
iind în zona Sud-Vest, Oltenia. Studiul ne-a
mai arătat și situația celor 62,6% din școli, în
care învață elevi cu dosar de bursă socială, elevi
instituţionalizaţi sau elevi în plasament.

40%
70%

rata abandonului școlar în
școlile din mediul rural.
din elevii acestor școli
repetă clasa.
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După acest studiu, a urmat ediția a treia a
programului Investiție în Mediul Rural, cu
derulare în perioada anului școlar 2017-2018 și
în care sunt inanțate 13 centre de tip Școală
după Școală din 12 județe. Avem alături de noi
doi parteneri strategici, Fundația Principesa
Margareta a României și Fundația World Vision
România, cu ajutorul cărora desfășurăm activități
educative pentru aproximativ 500 de copii din
comunități în care cele două organizații au deja
un istoric. Centrele au fost dotate cu mobilier,
echipamente IT, rechizite, în funcție de nevoi și
au fost incluse activități de remediere școlară și
activități educaționale nonformale. Copiii din
aceste centre primesc de luni până vineri o masă
caldă, iar la inalul proiectului vor merge în tabere.
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De-a lungul anului școlar, profesorii sunt
instruiți în metode, instrumente și tehnici de
educație nonformală și participă la cursuri de
educație parentală. Părinții sunt de asemenea
implicați în activitățile de la Școala Părinților, iar
comunitatea participă la campanii de promovare a
voluntariatului și a responsabilității sociale.
În această ediție, folosim tehnologia pentru a
îmbogăți experiența copiilor, pentru a transforma
școala într-un mediu modern și atrăgător pentru
vârsta și nevoile lor. Astfel că centrele au fost

dotate cu table interactive și tablete, pe care elevii și
profesorii pot accesa aplicații și pot avea o experiență
interactivă, mult mai atractivă și mai aplicată.
Cu implicarea comunității și cu ajutorul tehnologiei,
școala poate însemna bucuria de a descoperi lumea
într-un mod inedit, de a învăța și de a te dezvolta în
același timp.

Obiective

100%

din copii să își îmbunătățească
frecvența școlară.

Cel puțin

30%

din copii să își îmbunătățească
rezultatele școlare la limba română
și matematică.

Cel puțin

25%

din părinți să devină mai implicați în
educația copiilor.

26

de profesori să-și dezvolte
competențele didactice.
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Cap. 5

Despre Fundația
Vodafone România
De 20 de ani, suntem alături
de oamenii defavorizați din
România, cu toate resursele puse
în slujba unei singure misiuni: o
viață normală pentru ei.
Sprijinul oferit de partenerii și
voluntarii din toată țara
completează eforturile noastre,
iar probleme ce par a i aici
dintotdeauna sunt rezolvate
pas cu pas, în iecare an.
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Consiliul de administrație
Misiunea noastră trebuie să ie una posibilă,
de a schimba statisticile dureroase.
Nu mai vrem să ocupăm primele
locuri la mortalitate infantilă,
abandon școlar, analfabetism
și alte criterii care nu ne
fac cinste! Anii care au
trecut ne-au demonstrat
că speranța în mai bine,
cu perseverență, poate
deveni realitate!

Irina-Margareta Nistor
Președinte onoriic al Fundației Vodafone România

Schimbarea nu se
întâmplă peste noapte.
Se construiește pas cu pas,
idee cu idee, proiect cu
proiect. Motorul sunt
întotdeauna oamenii,
iar dorința de implicare
este mare și crește de
la an la an.
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Neajunsurile cu care se confruntă
comunitățile defavorizate ne
privesc pe toți. Trăim cu toții
aici și ne confruntăm cu
aceleași situații: oamenii
fără educație, copiii fără
nicio oportunitate și spitalele
slab dotate. O viață mai
bună pentru oamenii
din această țară începe
chiar cu oamenii din
această țară.
Condelina Kilikidis
Membru în Consiliul de administrație al
Fundației Vodafone România

În jurul nostru există multă nefericire și
suferință. Dar există și multă implicare
și speranță. Trebuie doar să alegi încotro
privești și ce poți face pentru a schimba
ceva. Anii petrecuți în echipa Fundației
Vodafone România mi-au arătat că există
mult bine și că acesta
suicient de
ajunge în
toate colțurile țării
prin
oameni minunați.

Ana Bordeianu

Angela Galeța

Membru în Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România
Director Customers Operations Vodafone România

Director al Fundației Vodafone România
Membru în Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România

Cel mai puternic sentiment de împlinire îl
am atunci când văd ce poate face tehnologia
pentru oamenii care se confruntă cu o viață
diicilă. Fundația Vodafone România folosește
toată experiența în domeniu pentru a
îmbunătăți viața comunităților
defavorizate, iar schimbările aduse
fac de multe ori o diferență vitală.

Florina Tănase
Membru în Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România
Director Legal and External Affairs Vodafone România

Țara noastră se confruntă cu multe
lipsuri. Dar, din fericire, nu duce lipsă
de oameni care pot și își doresc să ajute.
Suntem mulți, iar energia noastră
pune în mișcare schimbarea,
tranziția către o nouă
societate, în care cât mai
mulți oameni pot trăi
o viață normală.

Oamenii din România au dreptul la o
viață normală. Prin tot ceea ce facem
încercăm să ajungem la cât mai mulți
și să lăsăm în urmă soluții de care să
beneicieze mai multe generații.

Georgiana Iliescu

Valeriu Nistor

Senior Project Manager Fundația Vodafone România
Membru în Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România

Membru în Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România
Director Enterprise Business Unit Vodafone România
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Premii

obținute în 2017 de Fundația Vodafone România
și de ONG-urile partenere
Gala Societății Civile
Artă și cultură
Premiul I - Fundația Principesa Margareta
a României, pentru programul „Tinere
Talente“

Sănătate
Gala Oameni pentru Oameni

Cel mai bun program
de CSR al unei companii
Vodafone România prin
Fundația Vodafone România,
pentru programul
Connecting for Good

Cel mai bun proiect de
sponsorizare al unei
companii
Vodafone România prin
Fundația Vodafone România,
pentru proiectul „SOS Surzi“

Premiul I - Asociația Caravana
cu Medici, pentru proiectul
„Caravana Mobilă“
Premiul II - Fundația HOSPICE
Casa Speranței, pentru proiectul
„MobiHope“ - Creșterea calității
vieții și a îngrijirii pacienților cu
boli amenințătoare pentru viață

Incluziune socială
Premiul I - Asociația Autism
Baia Mare, pentru proiectul
„Search TSA”

Dezvoltare economică și socială
Premiul II - Fundația de Sprijin
Comunitar, pentru programul
„Investiții pentru Comunități
Durabile“

Proiecte și campanii de voluntariat
Premiul II - Asociația Proiect Pro
Europa, pentru proiectul „Caravana
After School“
Premiul II - Asociația Caravana cu
Medici, pentru proiectul „Caravana
Mobilă“

Romanian CSR Awards
Inovare digitală în CSR
Premiul II - Fundația Vodafone
România, pentru programul
Connecting for Good

Parteneriat
intersectorial
Premiul III - Fundația Vodafone
România, pentru programul
Caravana „Fii Pregătit!“

Gala COPAC

Premiile acordate de juriu au fost
următoarele:

Lider ONG – dr. Mihai Ranete,
Asociația Caravana cu Medici

Medic implicat – dr. Cătălin Cîrstoveanu,
șeful Secției de terapie intensivă nou-născuți
de la Spitalul „Marie Curie“, București

Jurnalism de Sănătate – Diana Marcu,
Voluntar de profesie, ediția a-VI-a
(2015-2016)

Premiul Publicului, stabilit
în urma votului online:
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Lider ONG –
Mihai Neșu, Fundația Mihai Neșu

Trofeul MERITO

Acordat doamnei profesor Daniela Ceredeev
(coordonator Proiect Pro Europa) în cadrul
Summit-ului Business Leaders pentru rezultate
remarcabile ca profesor în activitatea educațională.

Gala Națională a Voluntarilor 2017

Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul educației - „Laborator de
învăţare alternativă”, Asociația Proiect
Pro Europa

Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sănătate „Caravana cu Medici” - Iași, Asociația Caravana cu Medici
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Ce facem în

2018
Investiție în Mediul
Rural – ediția a IV-a

Finalizarea renovării și
dotării traseului donatorului
din centrele de transfuzie
sangvină din toată țara
108

Reconstruirea și
modernizarea Secției de terapie
intensivă nou-născuți de la
Spitalul Județean Constanța

Connecting for Good
– ediția a VI-a
Fondul pentru Fapte
Bune – ediția a V-a

Scrisori pentru Moș
Crăciun – ediția a IX-a

109

110

111

fundatia-vodafone.ro
jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro
facebook.com/FundatiaVodafone
fundatia.vodafone_ro@vodafone.com
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