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Cap. 1

CUVÂNT-ÎNAINTE
R

omânia este o țară a nevoilor.
Există mii de oameni defavorizați, care
se confruntă cu lipsuri și suferințe care
nu își găsesc rezolvare. Le întâlnim în
viața de zi cu zi. Uneori le vedem în ochii
unui vârstnic singur, alteori în ochii unui
copil care speră la un viitor mai bun.
Programele noastre urmăresc eficiența
și generează schimbări pentru oamenii
care au nevoie de ele. Ne conectăm cu
cei din comunitățile defavorizate pentru
că acolo nevoile sunt mari și multe.

Astfel, ne îndreptăm atenția spre cazuri
care au legătură cu Sănătatea, Educația,
Voluntariatul și Serviciile Sociale. În 2019
am lansat o aplicație care ajută victimele
violenței domestice, dar și o aplicație
care ajută cercetătorii să descopere
tratamente pentru bolnavii de cancer. Am
lansat o platformă care strânge scrisorile
copiilor defavorizați, adresate lui Moș
Crăciun, astfel încât să le gestionăm mai
ușor, și pregătim o platformă care strânge
istoricul medical al oamenilor vizitați de
asistenții sociali. Partenerii noștri, dar
și voluntarii sunt esențiali în activitatea
Fundației Vodafone România. Împreună
producem schimbări în bine, suntem un
coagulator și un integrator de energii și
resurse.
Iar la final, când vedem rezultatele
obținute printr-o mobilizare colectivă,
nu avem cum să nu ne înclinăm capul în
semn de respect și mulțumire.

40
8.503.950 de lei
39.865
4.142.778
Număr total
proiecte

Buget total

Număr beneficiari direcți

Număr beneficiari indirecți

Proiectele noastre în 2019
Nume ONG

Nume proiect

Domeniu

Buget (lei)

Locatitate / județ desfășurare

Asociația Casa Ioana

Enchanting România

Servicii sociale

9.200

București

Asociația Citizen Next

Platforma Scrisori pentru Moș Crăciun

Voluntariat

49.560

Național

Asociația Code for Romania

Platformă finanțatori

Altele

34.650

Național

Asociația Code for Romania

Consultanță Civic Labs - organizații
neguvernamentale

Educație

88.950

București, Cluj Napoca,
Sibiu

Asociația Code for Romania

Civic Labs

Educație/Sănătate

269.160

Național

Asociația Code for Romania

Task Force Coronavirus

Covid response

96.400

Național

Asociația Diaconia Ajutor Internațional

Cămara de iarnă

Voluntariat

25.560

jud. Brașov, Viscri

Asociația FDP - Protagoniști
în Educație București

AcCES - Civic Labs

Educație

240.000

București, Național

Asociația Geeks for Democracy

Cumpărături la ușa ta

Covid response

81.500

jud. Buzău - localitatea Costești,
Oltenița, Călărași, București

Asociația Hercules

Cămara cu Bunătăți

Voluntariat

6.960

jud. Argeș, Costești

Asociația Inima Copiilor

Mașină de spălat cu barieră septică

Sănătate

61.000

București

Asociația Inima Copiilor/Asociația
Dăruiește Aripi

Renovarea și modernizarea secției de terapie intensivă
pentru nou-născuți de la spitalul județean Constanța

Sănătate

1.632.000

Constanța

Asociația M.A.M.E.

SMS pentru viață

Sănătate

161.000

București/Național

Asociația M.A.M.E.

Help for Health

Sănătate

307.000

București/Național

Asociația Națională a Salvatorilor Montani

Împreună pentru un munte mai sigur!

Educație/Sănătate

220.000

Național (zonele montane)

Asociația pentru Relații Comunitare

Conferința de fundraising

Educație

18.400

București

Asociația pentru Relații Comunitare

Donează mai simplu!

Educație

28.503

Național

Asociația pentru Relații Comunitare

Fondul de Urgență

Covid response

813.347

Național

Asociația REACT

Donare de sânge

Voluntariat

15.150

București, Brașov

Asociația Zi de Bine

Scut pentru spitale

Covid response

48.000

Național

Nume ONG

Nume proiect

Domeniu

Buget (lei)

Locatitate / județ desfășurare

Federația Volum

Brighter Futures 2 - Education for Life

Voluntariat

378.560

Fundația Regală Margareta a României /
Fundația World Vision România

Swimathon

Voluntariat

25.651

București

Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj Napoca

Case File

Sănătate

240.000

Cluj-Napoca/Național

Fundația Didactica

Talent Manager for Schools

Educație

240.000

Sibiu/ Național

Fundația Hope & Homes for Children România

Descoperim Moldova

Voluntariat

5.700

Iași

Fundația Light into Europe

Acces la educație pentru elevii nevăzători
cu ajutorul tehnologiei

Servicii sociale

24.600

București

Fundația Mereu Aproape

Burse Colectiv

Servicii sociale

63.000

Național

Fundația pentru Copii Ronald McDonald

Echipamente de protecție pentru
personalul medical în lupta împotriva COVID-19

Covid response

31.932

București

Fundația Regală Margareta a României

1 Iunie la Palatul Elisabeta

Voluntariat

10.516

București

Fundația Regală Margareta a României /
Fundația World Vision România

Investiție în Mediul Rural

Educație

920.000

jud. Alba, localitatea Cenade
jud. Bistrița Năsăud, localitatea Reteag
jud. Cluj, localitatea Cămărașu
jud. Constanța, localitatea Cumpăna
jud. Dolj, localitatea Breasta
jud. Ialomița, localitățile Roșiori și
Mărculești
jud. Ilfov, localitatea Zurbaua
jud. Maramureș, localitatea Firiza
jud.Neamț, localitatea Târgu Neamț
jud. Vâlcea, localitatea Scundu
jud. Teleorman, localitatea Turnu
Măgurele

Fundația Romanian Business Leaders

Antreprenoria și Antreprenoria Social

Educație

70.000

Național

Fundația The Institute

Gala Societății Civile

Altele

55.000

București

Fundația Vodafone România

Scrisori pentru Moș Crăciun

Voluntariat

249.432

Național

Fundația Vodafone România

Activități de vară cu copiii din mediul rural

Voluntariat

0

jud. Ialomiţa, localitățile Sineşti și
Coşereni

Fundația Vodafone România

DreamLab

Sănătate

352.500

Național

Fundația Vodafone România

Extinderea secției de terapie intensivă pentru nounăscuți de la spitalul Marie Curie București

Sănătate

1.028.719

București

jud. Ialomita, localitatea Roșiori;
jud. Giurgiu, localitățile Stoenești și
Coșoba; jud. Sibiu, localitățile Alțâna
și Rășinari

Nume ONG

Nume proiect

Domeniu

Buget (lei)

Locatitate / județ desfășurare

Fundația Vodafone România/Asociația
Necuvinte/Asociația Code for Romania

Bright Sky RO

Servicii sociale

253.000

Național

Fundația World Vision România

Școala din valiză

Educație

322.000

jud. Alba, localitatea Cenade
jud. Brașov, Prejmer
jud. Cluj, localitățile Cășeiu, Gilau și
Mociu
jud. Constanța, localitatea Cumpăna
jud. Ialomița, localitațile Coșereni,
Mărculești și Sinești
jud. Ilfov, localitatățile Zurbaua și
Afumați
jud. Maramureș, localitatea Firiza
jud. Neamț, localiatea Târgu Neamț
jud. Vaslui, localitățile Negrești, Laza,
Todirești, Vulturești, Parparnița și
Rafaila
jud. Vâlcea, localitățile Bujoreni și
Scundu
jud. Teleorman, localitatea Turnu
Măgurele

Fundația World Vision România

Igienizare Centru de zi din Cămărașu

Voluntariat

11.500

jud. Cluj, localitatea Cămărașu

Fundația World Vision România

Guide Me

Voluntariat

15.500

jud. Ialomița, localitatea
Armășești

Nume ONG

Nume proiect

Domeniu

ONG-uri beneficiare ale programului
Scrisori pentru Moș Crăciun

Județe

Localități

Asociația în Sprijinul Copiilor Roșioreni

Ialomița

Roșiori

Fundația Inimă de Copil

Galați

Pechea

Fundația Filantropica Omenia Neamț

Neamț

Târgu Neamț

Fundația Hope and Home for Childen

Iași

Serbești

Iași

Victoria

Neamț

Piatra Neamț

Bihor

Oradea

Fundația Inocenți Bistrița

Bistrița-Năsaud

Slătinița, Bistrița

Fundația World Vision România

Cluj

Cămărașu

Asociația Caritas Blaj

Alba

Cenade

Asociația Dezvoltare Evoluție Parteneriat

Gorj

Bumbești-Jiu

Asociația Părinților ,,Florian Cristescu”

Teleorman

Turnu Măgurele

Asociația Triada

Ilfov

Zurbaua

Asociația Samarineni în comunitate

Ialomița

Mărculești

Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna

Constanța

Cumpăna

Asociația de Dezvoltare Comunitară Euro Breasta

Dolj

Breasta

Asociația Mansio Centrul Firiza

Maramureș

Baia Mare

Buget (lei)

Locatitate / județ desfășurare

Cap. 2
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PROIECTE PENTRU EDUCAȚIE
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Proiect

Partener strategic: Fundația World Vision România

Informații despre platforma  
e-learning Școala din Valiză:

?

Problema:

SOLUȚIA:

T

Ș

răim într-o societate din ce în
ce mai digitalizată. Inovațiile schimbă
ritmul vieții, iar piața muncii vine cu
cerințe care nu existau acum câțiva
ani. În mediul urban, digitalizarea se
integrează firesc și o întâlnim la tot
pasul – în școli, în facultăți, la locul de
muncă, acasă.
În schimb, mediul rural se confruntă cu
lipsa dotărilor și deficitul competențelor
digitale, iar elevii – cei care ar trebui să
beneficieze de tehnologie mai presus
de oricine – nu sunt pregătiți pentru
viitor ca cei din mediul urban. Întrebarea
care apare, inevitabil, este: cum vor avea
acces elevii din mediul rural la o piață
a muncii ce se dovedește a fi
preponderent digitală?

coala din Valiză
Un proiect realizat cu ajutorul
Fundației World Vision România, care
susține profesorii din mediul rural
prin dezvoltarea abilităților digitale și
adaptarea predării la mediul online
printr-o platformă dedicată de
e-learning (www.scoaladinvaliza.ro),
dar și elevii care au nevoie sa învețe
mai ușor cu ajutorul tehnologiei, prin
dotarea școlilor cu tablete, laptopuri
și internet.

1

2

Un hub educațional ce pune la
dispoziție 500 de de materiale și
link-uri educaționale.

Un spațiu dedicat școlilor din zona
rurală, care le oferă profesorilor acces
la tutoriale, webinarii și forum. În plus,
au posibilitatea de a-și crea și
ordona cronologic lecțiile/temele
pentru elevi.

Ce conţine
o valizÃ
Instant 
Classroom:

Rezultate
comparative

2018/2020
10

Laptop pentru profesor

25

de tablete
pentru elevi

Școli înscrise în proiect

3.850
Număr elevi și
profesori înscriși în
proiect

Sistem audio

8

2.550

50%

Videoproiector
Lecţii digitale create pe
www.scoaladinvaliza.ro

Un router wi-fi și un
modem 4 G

Un server încorporat

O soluție de încărcare a
echipamentelor

Cursuri accesate
de elevi

440

200

1.880

1.300

327%

550%

1.309.333

Rezultate

de lei finanțare asigurată de Fundația
Vodafone România pentru perioada
2018-2019

893.008
de lei finanțare asigurată de Fundația
Vodafone România pentru perioada
2019-2020

10

O mulțime de vorbe frumoase,
primite de la beneficiari:

„Îmi place foarte mult că folosim valiza la ore, mai ales că
vreau să mă duc pe partea asta mai departe în carieră, în
IT, să învăț mai multe. Momentan învăț puțină programare”,
a spus Andrei, elev în clasa a VII-a la Școala Gimnazială
Nr.1 din Afumați.
„Din reacțiile lor am văzut că sunt încântați. Este evident
că este un obiect pe care ei îl folosesc, mai mult decât
cartea uneori, în ziua de astăzi. Și atunci, de ce să nu-l
folosească și în procesul de învățare?”, a declarat Mădălina
Sebe, profesor la Școala Gimnazială Nr.1 din Afumați.
„Nu putem fi contra vântului. Iar copiii, elevii, sunt născuți
în era asta și atunci e bine să ne adaptăm și să încercăm
să folosim tehnologia astfel încât să avem beneficii și
rezultate bune de pe urma ei.”, a declarat Valentina Dana
Marcu, director la Școala Gimnazială din Sinești.

3

specialiști regionali (suport
tehnic și monitorizarea
proiectului)

școli înscrise în proiect

o platformă de e-learning

10

valize Instant Clasroom

un număr de telefon dedicat
pentru suport tehnic
un grup de WhatsApp pentru
comunicare cu toți profesorii

Alți
parteneri:
ai
proiectului
IBM România
A oferit suport în evaluarea activităților
proiectului prin alocarea unei echipe de
experți de la IBM SUA și Egipt prin programul
IBM Corporate Service Corps (CSC)
A organizat un workshop de Design Thinking
susţinut pro-bono de şase facilitatori de la
IBM România și Vodafone România prin care
50 de profesori au oferit feedback pe activitățile
din cadrul proiectului

Vodafone România S.A:
Oferă acces gratuit la internet prin
wi-fi (acoperirea costurilor pentru
infrastructură și conexiunea de date)
celor 10 școli înscrise în proiect

14

Acțiuni de
voluntariat

Workshopuri
educaționale
realizate de
voluntari Vodafone &
Instant Network

în cadrul
proiectului

3

Caravane Zâna Merciluță
- servicii stomatologice
oferite gratuit copiilor

1

Caravana de Prim Ajutor
SMURD pentru copii

1

Curs de educație financiară pentru copii realizat de
BCR

2

Speech-uri motivaționale susținute
de Oana Cuzino (moderator TV)
& Andra Munteanu (Fundația
Românian Business Leaders) pentru
copii

4
Activități educaționale susținute de
psihologi și persoane din comunitate
pentru copii

Investiție în
mediul rural

500
de elevi din zona rurală sunt implicați în
activități școlare și primesc o masă de
luni până vineri

Profesorii sunt instruiți în
metode și tehnici de educație
nonformală

Un program pentru menținerea în școală.

Parteneri strategici: Fundația Regală Margareta a
României /Fundația World Vision România

Școala Părinților – consilierea părinților
pentru îmbunătățirea
comportamentului parental

?

Problema:
Î

n unele familii din mediul rural, viața
celor mici nu este așa cum ne-am
aștepta să fie. Jocurile distractive sunt
înlocuite de treburi gospodărești, iar
lecțiile fascinante și informațiile importante sunt înlocuite de creșterea fraților
mai mici. Așadar, nu este de mirare faptul
că România ocupă unul dintre primele
3 locuri la nivelul Uniunii Europene în
ceea ce privește rata abandonului școlar,
școlarizarea devenind un lux la care nu
toată lumea are acces. Este o situație
gravă, care se deteriorează și mai mult an
de an, afectând generații întregi cărora le
răpește șansa la un viitor mai bun. Ce se
poate face pentru acești copii?

SOLUȚIA:
I

nvestiție în mediul rural.
Un program demarat de Fundația
Vodafone România pentru prima dată
în 2015, care își propune să reducă rata
abandonului școlar în rândul elevilor de
la sate. Acest lucru a devenit posibil prin
susținerea timp de trei ani a 12 centre
“Școala după Școală” din zona rurală,
dar și prin sprijinirea organizațiilor locale
partenere în implementarea proiectului,
astfel încât acestea să poată crește și să
genereze schimbări reale în comunitățile
din care fac parte.

Consiliere individuală sau de
grup pentru elevi, asigurată de
un psihopedagog

8
Organizații locale au participat la
sesiuni de formare în management
organizațional

273
de tablete cu internet
oferite elevilor

7 din 12 centre au primit acces
gratuit la platforma de e-learning
www.scoaladinvaliza.ro

Oferirea de tichete sociale și
produse de igienă și curățenie
familiilor elevilor din centre.

11 județe, 12 centre
Școală după Școală

11

500
de copii participanți la centre

25

de profesori și specialiști în
educație formați

40

de pensionari voluntari
implicați

4 psihopedagogi au consiliat elevi

ONGuri și asociații locale
partenere

100%
dintre elevi nu au abandonat
școala

70%

dintre copii și-au îmbunătățit
rezultatele școlare

100%

500 de kituri cu rechizite
distribuite

500 de kituri cu produse de
curățenie distribuite

500 de kituri cu produse pentru
igiena personală distribuite

dintre profesori și-au
îmbunătățit abilitățile de
predare

40%

dintre părinți sunt mai
implicați în procesul
educațional al copiilor

45.000 de mese de prânz
acordate

6 din 12 centre dotate cu
tablă interactivă, tablete și
soft educațional

3.670

de beneficiari

920.000
de lei finanțare asigurată de Fundația
Vodafone România

1.292.417
de lei valoarea totală a programului

AcCES
Implementarea proiectului a fost posibilă cu ajutorul
celor de la Asociația FDP – Protagoniști în Educație.

Program dedicat copiilor cu CES.

Ce oferă platforma AcCES

240.000
de lei buget

2019 Anul lansării
proiectului AcCES

2020 Anul lansării
soluției

Parteneri strategici: Asociația FDP –
Protagoniști în Educație / Code for Romania

materiale educaționale
pentru activități cu copiii
cu CES

publicații

metode de observare
și evaluare

?

jocuri și sugestii de
activități non-formale

Problema:

SOLUȚIA:

E

A

xistă copii care văd și înțeleg lucrurile
complet altfel decât noi, restul oamenilor.
Pentru ei, școala capătă noi înțelesuri,
lecțiile sunt ușoare doar dacă sunt predate
în anumite condiții, iar interacțiunea
cu restul este posibilă doar dacă este
gestionată de un specialist. Ei sunt copiii
cu cerințe educaționale speciale (CES),
copii ce au nevoie de cât mai mult sprijin
și înțelegere pentru a putea fi integrați
cu succes în sistemul de învățământ. Din
păcate, însă, tocmai cadrele didactice
care lucrează cu ei zi de zi sunt lipsite de
instrumente care ar putea face diferența
în îmbunătățirea situației acestor copii.
Resursele educaționale și metodologice
specializate pe zona CES sunt fie foarte
limitate, fie foarte greu accesibile pentru
profesori. Sistemul de învățământ din
România nu este pregătit pentru așa ceva,
motiv pentru care am decis să oferim o
mână de ajutor.

cCES (www.eduacces.ro)
O platformă digitală dedicată cadrelor
didactice și altor profesioniști care
lucrează cu copiii cu CES.
Proiectul face parte din programul
strategic Connecting for Good și este
incubat și dezvoltat prin programul Civic
Labs by Code for Romania.

Rezultate în primul an după lansare

Beneficii:

1.500
Helpline prin care cadrele
didactice pot intra în contact cu
psihologi pentru discutarea și
analizarea unor cazuri speciale

Integrarea copiilor cu CES în
școală și în comunitate

de specialiști înscriși
în platformă

crearea unui spațiu de
lucru deschis pentru
diseminarea celor mai
bune instrumente
educaționale

3.000
Resurse avizate printr-un
parteneriat cu Centrul
Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională

Resurse educaționale care
stimulează dezvoltarea
emoțională, cognitivă,
comunicarea și creativitatea
copiilor

de copiii cu CES/familii
vor utiliza indirect
platforma

Integrarea materialelor
din platformă în școli, la
nivel național

Talent
Manager
Un proiect pentru configurarea
parcursului profesional al
cadrelor didactice.

Parteneri strategici: Fundația Didactica
/ Code for Romania

240.000
de lei buget

Localizare: Național
Anul lansării proiectului: 2019
Anul lansării soluției: 2020

for
Schools

?

Problema:

SOLUȚIA:

C

Ș

adrele didactice – acești supereroi
care formează elevi și deschid noi
orizonturi. Din păcate, însă, în România,
sistemul educațional are foarte multe
lipsuri, care afectează în egală măsură
atât elevii, cât și profesorii, aceștia din
urmă pierzându-și motivația pe parcursul
carierei lor din cauza birocrației și a lipsei
instrumentelor de management ale
carierei, care ar putea, în mod real, să-i
ajute să-și planifice parcursul profesional,
deci viitorul. Ei sunt oamenii pasionați,
care merită susținuți printr-un efort
colectiv.

coala Profesorilor
(www.scoalaprofesorilor.ro)
O aplicație web implementată cu
ajutorul ONG-ului Fundația Didactica, ce
le permite profesorilor să-și configureze
parcursul profesional dorit la începutul
fiecărui semestru școlar.
Proiectul face parte din programul
strategic Connecting for Good și este
incubat și dezvoltat prin programul Civic
Labs by Code for Romania.

Cum le putem oferi o experiență utilă,
care chiar să schimbe ceva pentru ei în
profesia aleasă?

Obiectiv
A

m lansat o soluție digitală Școala Profesorilor – având ca obiectiv
principal ajutarea pofesorilor în
organizarea și planificarea parcursului
lor profesional, cu tot ce înseamnă asta:
obiective de carieră, planuri de învățare,
cursuri recomandate și acreditate.

Avantajele platformei
Pentru profesori

Pentru școli

Crearea unui
profil profesional

Profil comun pentru
echipa de
cadre didactice

Stabilirea bugetului
și a obiectivelor de
dezvoltare profesională

Tablou de bord cu date
legate de dezvoltarea
profesorilor

Gestionarea planului
de învățare

Gestionarea și evaluarea
bugetului de dezvoltare
profesională

Rezultate estimate în primul an după lansare:

3.000

de cadre didactice înscrise în
platformă

268

de școli înscrise în platformă

Acces la o comunitate
profesională

Evaluarea performanțelor
profesorilor

126

de furnizori de programe de formare

Antreprenoria
Soluție pentru afacerile sociale.

Partener strategic: Fundația Romanian Business Leaders

?

Problema:

SOLUȚIA:

T

A

răim într-o societate copleșită de
probleme sociale, iar oamenii nu mai pot
închide ochii în fața lor. Prin urmare, din
ce în ce mai multe persoane își doresc să
sprijine voluntar mediul de afaceri din țară
și societatea civilă, scopul lor fiind acela
de a oferi ceva la schimb comunităților din
care fac parte.
Deși există o mare dorință de a produce
schimbări semnificative, sectorul afacerilor
sociale este la început în România, așa că
pentru a vedea rezultatele este nevoie de
multă susținere și încurajare pentru a reuși
pe termen lung.

ntreprenoria și Antreprenoria
Social. Două inițiative ce au ca scop
educarea, mentoratul și sprijinirea
antreprenorilor și antreprenorilor sociali.

70.000
de lei finanțare

În cadrul proiectului s-au desfășurat o serie de activități care au
venit să susțină și să învețe antreprenorii și antreprenorii sociali
despre cum să-și crească sau să-și salveze afacerile.
Antreprenoria Social:

7 afaceri sociale selectate

pentru a fi mentorate.

Zilele Mentoria Social:
întâlniri online și față în
față între antreprenori
și reprezentanții
afacerilor sociale

Ziua Voluntariatului:
social team building în care
managerii și echipele lor s-au
implicat efectiv în munca din
întreprinderile sociale

1 an de mentorat oferit pro-bono

prin Romanian Business Leaders

Târgul Antreprenoria
Social:
afacerile sociale și-au
expus produsele și au
câștigat notorietate

Alte activități
Antreprenoria:

26 de ateliere de antreprenoriat

și intraprenoriat, ateliere tehnice de
seară și de parteneriat pentru
antreprenori

Afaceri sociale sprijinite:

Rezultate:

1. Seneca Anti-café
2. Consânzeana
3. Fundația Motivation
4. GoHelpFund

7

afaceri sociale mentorate

89

de angajați din afacerile
sociale sprijinite

5. Atelier Simplu
6. Eco Extract
7. Atelier Activ Mozaic
2 angajați Vodafone România au
participat la ateliere (pro-bono)
2 speakeri din Vodafone România
au susținut ateliere (pro-bono)

104

antreprenori și intraprenori
au participat la ateliere

120

de antreprenori au participat
la evenimente de socializare

Cap. 3

PROIECTE PENTRU SĂNĂTATE

O
șansă
pentru
viață.
Finalizarea programului de renovare și/sau
dotare a centrelor de transfuzie sangvină

Partener strategic: Asociația REACT

?

Problema:

SOLUȚIA:

S

O

ă salvezi o viață e mai ușor decât
crezi, trebuie doar să vrei. Sună aproape
ireal, dar adevărul este că peste 600.000
de români au nevoie de sânge și de
derivate ale acestuia pentru a supraviețui.
Realitatea este dură și îngrijorătoare,
deoarece România se află pe ultimele 3
locuri la nivelul Uniunii Europene, în
ceea ce privește numărul de donatori
constanți/mia de locuitori. În aceste
condiții, cu toate că centrele de
transfuzii reprezintă o verigă deosebit de
importantă a sistemului transfuzional,
preocupările autorităților s-au îndreptat
prea puțin în ultimii ani în direcția
renovării și aducerii acestora la standarde
actuale. Anul 2014 a marcat momentul
implicării Fundației Vodafone România în
rezolvarea acestei probleme, un demers
amplu, ce s-a întins pe parcursul mai
multor ani. Am început cu campanii
de promovare a donării de sânge,
organizarea de sesiuni de donare mobilă
și reabilitarea Centrului de Transfuzie
Sangvină București - cel mai mare
centru de profil din țară

șansă pentru viață.
Un proiect cu un impact puternic în
societate, ce și-a propus să renoveze
și să modernizeze centrele de
trasfuzie sangvină la nivel național.

4.620.212
de lei buget (buget cumulat
2014-2019)

Partener: Asociația REACT
Localizare: național
Anul lansării: 2014

Rezultate

41

23

sute de echipamente
medicale donate centrelor

400.000

800.000

640

de centre în care a fost renovat și/sau
modernizat traseul donatorului

de beneficiari ai sângelui recoltat
în centre, anual

de centre renovate în perioada 20172019, dintre care în 21 de centre
s-au facut lucrări de renovare ample

donatori/an în spațiile renovate

de angajați Vodafone donează sânge
(74% dintre ei donatori fideli), anual

33.761
mp suprafață totală
renovată

Compartimente de
terapie intensivă
nou-născuți
Reconstruire, modernizare, extindere secții de terapie intensivă nou-născuți

Parteneri strategici: Asociația Inima Copiilor/ Asociația Dăruiește Aripi/ Secția de
terapie intensivă neonatală de la Spitalul Marie Curie/ Secția de terapie intensivă
neonatală de la Spitalul Județean Constanța

?

Problema:

SOLUȚIA:

D

V

reptul la viață - un drept de care
oricine ar trebui să se bucure, indiferent
de vârstă. Din păcate, însă, statisticile
sunt îngrijorătoare și trag un semnal de
alarmă: la fiecare 7 ore, un copil mai mic
de un an pierde lupta cu viața din cauza accesului limitat la servicii medicale
adecvate. Deși în ultimii 6 ani rata mortalității infantile a înregistrat scăderi în
România, aceasta rămâne în continuare
o provocare permanentă, asupra căreia
putem acționa prin eforturi concentrate
și colective.

ine cu două proiecte importante:

•
Finalizarea proiectului de
modernizare a Compartimentului
de terapie intensivă neonatală de la
Spitalul Județean Constanța.
•
Extinderea și modernizarea
Secției de terapie intensivă neonatală
de la Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Maria Sklodowska Curie”.

Finalizarea proiectului
de modernizare a
Compartimentului
de terapie intensivă
neonatală de la
Spitalul Județean
Constanța
La Secția de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Județean
Constanța timpul părea că s-a oprit în loc. Deși aici sunt tratați
anual aprox. 1.000 de copii născuți prematur sau cu probleme
grave de sănătate, secția nu mai fusese renovată din anul 1968,
anul în care a fost construit spitalul. Era de la sine înțeles că
luarea unor măsuri nu mai putea suferi nicio amânare.

Implicare în cifre

Parteneri: Asociațiile Inima Copiilor
și Dăruiește Aripi
Localizare: Constanța

9.458.533
de lei buget

7.070.942
de lei

Fundația Vodafone România

1.285.626
de lei

Asociația Dăruiește Aripi

1.101.965
de lei

Asociația Inima Copiilor
Anul lansării proiectului: 2016

Rezultatele

600

mp suprafață renovată

proiectului

8.000 +
ore de muncă

11

locuri pentru prematuri

Sistem performant de
sterilizare a aerului

22

de locuri la terapie intensivă (6 saloane cu 1
pat, 8 saloane cu 2 paturi)

Implementare soluții de telemedicină
(camere de supraveghere, video wall,
monitoare, data center)

Extinderea și
modernizarea
secției de terapie
intensivă neonatală
de la Spitalul Clinic
de Urgență pentru
Copii „Maria
Sklodowska Curie”

A

ici sunt tratați nou-născuții cu
probleme medicale extrem de grave din
întreaga țară.
În 2013, Fundația Vodafone România
a sprijinit construirea primei secții de
terapie intensivă neonatală la standarde
internaționale, o cladire nouă de patru
etaje, maximizând astfel șansele de
supraviețuire a 500 de nou-născuți în
fiecare an. Însă, pentru că această secție
a devenit cu timpul neîncăpătoare
pentru miile de nou-născuți cu probleme
medicale grave, eforturile Fundației s-au
îndreptat înspre extinderea acesteia.

Implicare în cifre
ONG finanțator și implementator:
Fundația Vodafone România împreună
cu Secția de terapie intensivă neonatală
de la Spitalul Marie Curie

Localizare: București

1.028.719
de lei

Anul lansării proiectului: octombrie 2019

Mai mulți nou-născuți care să fie
tratați în această secție

(400)

anual

Rezultate vizate pe
termen lung:
Reducerea mortalității infantile.

Amenajarea unui spațiu de
cazare pentru părinți

Susținerea dezvoltării unei
generații viitoare sănătoase.

Rezultate vizate pe
termen scurt-mediu:

Insuflarea încrederii actualilor
și viitorilor părinți din România.

Extinderea băncii de lapte
matern

Facilitarea accesului la servicii medicale
de calitate pentru comunitate.

O comunitate medicală mai pregatită să
facă față acestei provocări.
Realizarea unui centru de excelență în cadrul
căruia medici neonatologi și medici rezidenți
vor putea interacționa pentru a se pune la
curent cu noutățile din domeniu.

Construirea unei comunități orientate spre
susținerea viitoarelor generații.

Insuflarea de modele de bună practică ce ar
putea fi replicate și de către autoritățile publice
locale și centrale.
Formarea unei comunități de donatori.

Următorii pași

A

m învățat lecții valoroase și
ne-am dat seama că misiunea noastră nu
se oprește aici. Ba mai mult, mobilizarea
oamenilor care au donat ne-a făcut să
realizăm că în România există implicare
socială și oameni care vor să schimbe
ceva, așa că ne-am propus să identificăm
și alte secții de neonatologie din țară și
să depunem toate eforturile pentru a
le aduce la standarde europene, astfel
încât fiecare nou-născut să poată primi o
șansă egală la viață.

m
a
L
e
a
r
b
D
Soluție pentru cercetări medicale.

Implementat de Fundația Vodafone România

?

Problema:

SOLUȚIA:

C

D

ancerul – cuvântul care schimbă
lumea celor diagnosticați, dar și a celor
dragi lor. La nivel global, 1 din 6 decese
sunt provocate de cancer. În 2018 țara
noastră se confrunta cu 83.000 de cazuri
și 50.000 de români pierdeau lupta cu
această maladie.
Cercetătorii depun adevărate eforturi
în descoperirea tratamentelor, prin
înțelegerea genomului uman, dar
secvențierea unui singur genom generează
zeci de gigabyt de date, ceea ce face ca tot
procesul să se miște lent și să îngreuneze
munca cercetătorilor medicali, care au
nevoie de o mână de ajutor în plus. Ajutor
pe care îl putem oferi alături de partenerii
noștri, prin lansarea unei aplicații care sa îi
ajute să avanseze.

ream Lab
Aplicația care salvează lumea pe
timpul nopții. Prin donarea puterii
de procesare a smartphone-urilor,
care devin „supercomputer” pentru
cercetatori, grăbind, astfel, ritmul
descoperirilor din domeniul oncologic.

Parteneri care au ajutat la
dezvoltarea aplicației

22.000

Vodafone România S.A.

de utilizatori locali

Fundația Vodafone Australia
Transpire, Australia
Garvan Institute of Medical Research, Australia
Imperial College London, Regatul Unit al Marii Britanii

320.000

Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare), Italia

3

proiecte de cercetare
disponibile în app:

tumori maligne - descifrarea corelațiilor
genotip-fenotip
medicamente personalizate genetic pentru
tratamentul anti-cancer
folosirea arhitecturii genomului în elaborarea
medicamentelor personalizate

2

de utilizatori la nivel internațional
proiecte decodificate
de la lansarea globală:

Proiectul Decode
Rezultat: identificarea de corelații între tipul de
cancer de care suferă o persoană și profilul său
genetic ca prim pas în elaborarea tratamentelor
personalizate pe baza informațiilor genetice.
Folosirea aplicației a redus la jumătate timpul necesar
prelucrării datelor.

Trafic de date gratuit pentru
clienții Vodafone România

Proiectul Drugs
Rezultat: identificarea a sute de molecule anticancer prezente în alimentele de zi cu zi și
identificarea potențialului anti-diabetic și antimicrobian al medicamentelor folosite în terapia
anti-cancer.

352.500

de lei dezvoltare tehnică locală

Case
File
Jurnal de sănătate și informații
sociale pentru comunități
defavorizate.

Parteneri strategici: Fundația
Dezvoltarea Popoarelor, Filiala Cluj
Napoca / Code for Romania

240.000
de lei buget

?

Problema:

SOLUȚIA:

D

D

e multe ori, organizațiile activează
în zone vulnerabile, unde accesul la
servicii sociale și medicale pentru
membrii din comunități este redus sau
inexistent. În aceste situații, colectarea
recurentă de informații privind starea
de sănătate a persoanelor este foarte
dificilă. Spre exemplu, în mod frecvent,
femeile însărcinate din aceste comunități
ajung pentru prima oară la medic în
momentul nașterii.

osarul Digital. Un jurnal de sănătate în
format digital, web și app. (www.dosaruldigital.ro)
Asistenții sociali, comunitari, mediatorii sau ONGurile își creează cont și mențin jurnale despre
situația socială și de sănătate pentru beneficiarii
din comunitățile în care activează.
Proiectul face parte din programul
strategic Connecting for Good și este incubat și
dezvoltat prin programul Civic Labs by Code for
Romania.

O monitorizare a sănătății viitoarelor
mame pe tot parcursul sarcinii ar face
acordarea de asistență medicală - atunci
când este cazul - mult mai eficientă,
medicii având acces la o fișă minimală de
sănătate a beneficiarelor. Asistenții sociali
ocupă un loc important în inima acestor
comunități și sunt obligați să completeze
o întreagă documentație în format fizic,
cunoscută drept ”dosarul beneficiarului”,
o muncă laborioasă și consumatoare
de timp, pe care profesionistul trebuie
să îl aloce atunci când cineva se
îmbolnăvește. Ce se poate face pentru a
ușura tot acest proces?

ONG implementator: Fundația Dezvoltarea
Popoarelor, Filiala Cluj Napoca
Localizare: Național
Anul lansării proiectului: 2019
Anul lansării soluției: 2020

Beneficiile proiectului

Rezultate așteptate în primul
an după lansare:

120

de instituții publice și ONG-uri informate

3

webinarii despre utilizarea platformei

Eficientizarea activității asistenților
sociali, prin anularea procesului de
a completa foaie cu foaie, câmpuri
care se repetă într-un dosar cu
pagini numeroase.

Centralizarea datelor privind
munca lucrătorilor sociali în
comunitățile pe care le servesc,
într-un singur loc.

24

de instituții și ONG-uri useri activi ai
platformei

Timpul câștigat poate fi
investit în a consolida relația
cu beneficiarul.

Facilitarea accesului oamenilor din
comunități dezavantajate la servicii
medicale, educaționale și sociale.

Help for
Health
Rețeaua de solidaritate

Parteneri strategici: Asociația M.A.M.E./ Code for Romania

ONG implementator: Asociația
M.A.M.E.
Localizare: național
Anul lansării proiectului: 2020
Anul lansării soluției: 2020

307.000

de lei buget

?

Problema:

SOLUȚIA:

A

H

elp for Health. Un proiect care ia forma
unei platforme și aplicații pentru telefonul
mobil - www.impreunapentrusanatate.ro.
Acestea funcționează ca o rețea de solidaritate,
ce îi unește pe cei care pot ajuta prin oferirea
de bunuri și servicii cu pacienții bolnavi, care au
nevoie de susținere financiară.

fecțiunile grave costă.
Aici, în România, pe lângă grija unui
diagnostic dur, mulți oameni sunt nevoiți
să poarte după ei și grija tratamentelor
costisitoare, a investigațiilor obligatorii,
a transportului și a cazării în centrele
medicale, pe care, de cele mai mult ori,
sunt nevoiți să le amâne deoarece nu le
pot plăti.

Proiectul face parte din programul strategic
Connecting for Good și este incubat și dezvoltat
prin programul Civic Labs by Code for Romania.

Concluzia la care a ajuns Asociația
M.A.M.E. în urma interacțiunii cu peste
10.000 de pacienți care au fost nevoiți
să întrerupă tratamentele din cauza unei
situații financiare dificile.

Cum funcționează:

1

2

Completarea formularului
online de către pacient.

Contactarea pacientului de un
reprezentant al Asociației M.A.M.E.*.
*acesta îi va cere, după caz, informații suplimentare și
copii ale unor documente de identitate și acte medicale.

Beneficiile platformei Împreună pentru Sănătate:

Rezultatele așteptate în primul
an de utilizare:

25.000 1.500
de accesări ale platformei
Identificarea clinicilor și spitalelor
din țară și din străinătate, unde
pacienții pot efectua tratamentele
și intervențiile chirurgicale.

Găsirea unor soluții de cazare și
transport, în țară sau în străinătate
pentru pacienți.

500

de familii beneficiare

300

Strângerea de fonduri pentru plata
investigațiilor și tratamentelor ce nu
sunt decontate de CNAS.

de clinici și centre care
primesc pacienții referiți

peste
Soluționarea altor nevoi apărute pe
perioada de confruntare cu boala.

de solicitări de ajutor

1.500

cel puțin

200

de solicitări rezolvate

cel puțin

200

de persoane care își pun
la dispoziție locuințele

cel puțin

300
de cazări oferite

Aproximativ

de ore de voluntariat
realizate de voluntari

60.000

de susținători informați spitale, instituții, ONG-uri,
publicul larg

Cap. 4

Bright Sky RO.

PROIECTE PENTRU SERVICII SOCIALE

Despre
aplicația
Bright Sky
RO:

Aplicație mobilă în sprijinul victimelor violenței domestice.

Parteneri strategici: Poliția Română / Asociația Necuvinte/ Code for Romania

Are rol de informare și educare
pentru că descrie care sunt
categoriile de violență de gen.

Permite utilizatorului să evalueze
siguranța unei relații prin simpla
completare a unui formular.

?

Problema:

SOLUȚIA:

A

B

casă – locul unde multe femei nu se
mai simt în siguranță din cauza violenței
domestice.

Oferă servicii de asistență, iar
utilizatorul ia legătura cu cel mai
apropiat serviciu disponibil.

Oferă posibilitatea înregistrării
incidentelor într-un jurnal digital
confidențial.

Țările în care este disponibilă aplicația:
România
Marea Britanie
Irlanda
Cehia

Oferă informații și sfaturi utile legate
de consimțământul în relațiile
sexuale și de hărțuire.

Parteneri strategici ai proiectului
Poliția Română (prin Institutul de Cercetare și
Prevenire a Criminalității)
Asociația Necuvinte
Asociația Code for Romania

Violența domestică nu înseamnă doar
lovituri și bătăi, ci și abuz emoțional,
subordonare, control asupra celuilalt.
În România, peste 80% dintre români
consideră violența împotriva femeii ca fiind
un fenomen național foarte răspândit.
Doar pe parcursul anului 2019, polițiștii
au emis 7.986 de ordine de protecție
provizorii, dintre acestea 2.958 fiind
transformate în ordine de protecție.
Iar anul trecut, instanțele judecătorești
au emis 7.899 de ordine de protecție,
cele mai multe fiind emise la solicitarea
victimelor. Alături de partenerii noștri,
am decis să oferim victimelor o mână de
ajutor.

right Sky Ro.
Un instrument digital, gratuit, care
vine în sprijinul victimelor violenței
domestice, oferind asistență și
informații utile persoanelor aflate
într-o relație abuzivă sau celor
care vor să ajute astfel de cazuri.

Desfăsurarea proiectului:
Cap. 5

PROIECTE DE VOLUNTARIAT

Activitatea s-a desfășurat pe
parcursul a 2 zile

Cămara de iarnă.
Voluntariat cu alimente pentru familiile defavorizate.

Parteneri strategici: Asociaţia Diaconia Ajutor Internaţional

?

Problema:

SOLUȚIA:

S

C

ituația dificilă a familiilor defavorizate
se accentuează în mod deosebit iarna. În
acest anotimp, este mai greu de găsit de
muncă, veniturile scad, iar cel mai mult
au de suferit copiii.
Cu ajutorul voluntarilor, angajați ai
companiei Vodafone, Fundația Vodafone
România a decis să le ușureze familiilor
defavorizate traiul, mai ales pe perioada
iernii, prin furnizarea de alimente.

ămara de iarnă.
Un proiect ce implică voluntari în
pregătirea de produse alimentare
specifice perioadei de toamnă, pentru
a fi de folos peste iarnă familiilor care
traversează perioade dificile.

Locație: o gospodărie din Viscri
Partener proiect: Asociaţia Diaconia
Ajutor Internațional

44

de voluntari implicați care au realizat
următoarele cantități de produse:

242

269

237

200

de borcane cu zacuscă

GEM

de borcane cu murături

de borcane cu gem

de caserole cu vinete coapte
pentru congelator

Beneficiarii proiectului:

80

de familii defavorizate de la
periferia Brașovului

320

de beneficiari direcți, dintre care
250 sunt copii
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Partener strategic: Asociaţia Hercules

Rezultate:

?

Problema:

SOLUȚIA:

P

C

entru un centru de zi, modul
în care se economisește și se
gestionează fondurile este esențial
pentru funcționarea sa. Este și
cazul Centrului de Zi Hercules din
Costești, județul Argeș, singurul
centru de zi din sudul județului, care
oferă servicii sociale persoanelor
defavorizate, în ciuda faptului că
orașul Costești și satele învecinate
sunt puternic afectatate de
numeroase probleme economice
și sociale. Astfel, având în vedere
numărul mare de copii care vin la
Centrul Hercules, este nevoie în
permanență de o gestionare corectă
a alimentelor și de găsirea noilor
soluții care să ușureze acest proces
al meselor sănătoase, zi de zi.

18

ămara cu bunătăți. Un proiect prin
care voluntarii Vodafone au ajutat la
umplerea cu bunătăți a cămării Centrului
de zi Hercules din Costești, județul Argeș.

peste

50

voluntari participanți

de copii beneficiari
s-au bucurat de
conserve sănătoase
și murături

100

50

50

50

75

de borcane cu
pastă de tomate

de pungi cu
morcovi rași

de pungi cu
ardei tocat

de borcane cu
gogoșari murați

de borcane cu
castraveți murați

Brighter Futures.
A chance for a
better tomorrow.
Un program pentru modernizarea sălilor de clasă.

Parteneri strategici: Federaţia Volum şi Vodafone România Technology

?

Problema:

SOLUȚIA:

E

B

levii din mediul rural nu au
parte de o educație de calitate ca
cea de la oraș. Profesorii nu au acces
la metode moderne de predare cu
ajutorul tehnologiei, iar elevii nu își pot
dezvolta competențele digitale, atât de
importante pentru viitorul lor.
Așadar, este nevoie de o mobilizare
colectivă pentru modernizarea şi
renovarea școlilor din zonele rurale.

righter Futures. Un proiect
care aduce tehnologia mai aproape
de elevii și profesorii din mediul
rural prin dotarea laboratoarelor de
informatică şi susţinerea de cursuri
de tehnologie, dezvoltare personală
şi profesională. Proiectul cuprinde
și acțiuni de renovare a sălilor
de clasă, astfel încât să le oferim
elevilor spații de studiu adecvate.

Fapte și rezultate:

80.000
de euro și toate echipamentele
IT au fost donate de Vodafone
România Technology
Un proiect în valoare de 100.000 de euro:

20.000

de euro au fost strânși de voluntari
în cadrul mai multor evenimente/
activități caritabile

3
şcoli au fost renovate

720

de elevi și 60 de cadre didactice
învață acum în spații curate și
igienizate

105

echipamente de IT au fost instalate în 7 școli din 7
sate din România, care vor sprijini un numar total de
1.450 de elevi și 137 de cadre didactice.

760

de voluntari s-au implicat in
activităţile proiectului

280

de elevi au participat la cursuri de
tehnologie și soft skills

?

Problema:

SOLUȚIA:

Î

I

n Centrul Multifuncțional „Speranța”
din comunitatea de romi Valea Năoiului,
Cămărașu, 35 cei mai vulnerabili copii
din comunitate vin zilnic pentru 2 ore,
primesc o masă caldă și își fac temele
pentru a doua zi sau desfășoară activități
educative și de petrecere a timpului
liber. Din cauza lipsei fondurilor, au fost
întârziate diverse lucrări de mentenanță
și renovare, motiv pentru care spațiul a
început să nu mai fie la fel de primitor
și să nu mai permită desfașurarea
activităților. Prevenirea abandonului
şcolar şi absenteismul în rândul copiilor
se fac prin asigurarea de servicii
profesioniste sub îndrumarea a două
cadre didactice specializate.

Obiectivele proiectului
Readucerea spațiului la starea
inițială, prin lucrări de igienizare.

Reparații ale structurii funcționale.

Îmbunătățirea bazei materiale
prin achiziția de diverse obiecte
necesare desfășurării în bune
condiții a activităților.

Igienizarea Centrului
Multifuncțional „Speranța”

gienizarea Centrului Multifuncțional
„Speranța”. Un proiect de renovare,
demarat de Fundația Vodafone România
în parteneriat cu Fundaţia World Vision
România, ce şi-a propus să facă din
spațiul dedicat copiilor un loc mai
prietenos, în care să poată să-și continue
activitățile zilnice.

Proiect pentru comunitatea de romi Valea Năoiului, Cămărașu.

Partener strategic: Fundaţia World Vision România

Rezultate:
2 zile pline pentru 18 voluntari ai
Fundației Vodafone România şi 3
voluntari din comunitate
Renovarea Centrului Multifuncțional
„Speranța”.
Vorbe frumoase primite de la
micii beneficiari:
„Îmi place să vin aici deoarece pot să-mi
fac temele și este liniște, iar profesorii
îmi spun atunci când greșesc. Acasă sunt
deranjat de frații mei și de copiii care vor
să se joce tot timpul. Nu-mi place asta.
Prefer să stau aici cu colegii mei”, Feri M.,
12 ani.
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Implementat de Fundația Vodafone România

?

Problema:
Î

n comunitățile defavorizate, sărbătorile
de iarnă arată altfel. Sute de copii din
centrele de plasament și din familii
nevoiașe sunt lipsiți de posibilități
materiale, iar de Crăciun nu primesc niciun
cadou.
De 10 ani de zile, Fundația Vodafone
România și-a propus să le aducă bucurie în
suflet, prin colectarea scrisorilor adresate
lui Moș Crăciun, transformându-le în
realitate cu ajutorul celor care vor să facă o
faptă bună. Problema apărută: numărul
scrisorilor a crescut foarte mult, iar
gestionarea lor a devenit dificilă.

SOLUȚIA:
Încărcarea scrisorilor
în platformă

www.scrisoripentrumoscraciun.ro
O platformă care facilitează atât
încărcarea scrisorilor, cât și alegerea
lor de către donatori.

Alegerea scrisorilor de către
donatori și cumpărarea cadourilor

Plecarea caravanei pentru
colectarea scrisorilor

Serbări regionale la care
participă toți copiii

Atelierul lui Moș Crăciun, unde se
colectează toate cadourile

Rezultatele proiectului

699

de copii beneficiari

19

alte companii și-au
implicat
angajații în proiect

1.030

de angajați Vodafone România
& UPC implicați

Cadouri donate copiilor în
valoare totală de

310.000
de lei

18 comunităţi au fost vizitate de
caravana lui Moș Crăciun

Proiecte
COVID-19

Cap. 6

Școala din valiză:

Acces gratuit la Cisco Webex și suport
dedicat cadrelor didactice din partea
IBM România pentru soluția de
videoconferință pe care am integrat-o în
platforma www.scoaladinvaliza.ro

?

Problema:

SOLUȚIA:

Î

N

n contextul actual, Fundația Vodafone
România a ales să se implice, deoarece a
înțeles că lupta împotriva COVID-19 nu
poate fi dusă doar de medici, pacienți,
familiile lor și autorități. Este o criză care
poate fi gestionată printr-o mobilizare de
proporții, din partea tuturor.

e-am alăturat medicilor și am
donat echipamente de testare și protecție, dar am oferit sprijin și oamenilor
care au trebuit să lupte de unii singuri,
în izolare. Ajutorul a luat, astfel, diferite
forme.

Ajutor digital
Oferit prin proiecte ca:
DreamLab, aplicație relansată pentru a accelera demersurile
cercetătorilor de la Imperial College London de a descoperi
tratamente pentru pacienții infectați cu Sars-Cov-2.
Bright Sky RO, aplicația care încurajează victimele violenței
domestice, care petrec și mai mult timp cu agresorii lor, să
ceară ajutor.

Acces gratuit oferit de MyKoolio
la materiale educaționale
validate de Ministerul Educației și
Cercetării, integrate în platforma
www.scoaladinvaliza.ro

285
de tablete

10
laptopuri

Internet gratuit pentru clienții Vodafone
care folosesc www.scoaladinvaliza.ro,
www.mykoolio.com și www.webex.com

1.850

de cartele cu internet și voce

acordate beneficiarilor noștri

2

webinarii publice despre crearea lecțiilor digitale,
susținute pro-bono de profesorii din proiect, cu
participarea a 252 de cadre didactice

50

de elevi participanți la un curs de
programare (patru luni) oferit
pro-bono de Logiscool România

Proiectul a fost extins de la 10
la 22 de școli și centre școală
după școală din mediul rural

Code for Romania

Ajutor medical
Oferit prin câteva inițiative precum:

O inițiativă care aduce 6 proiecte, care au ca scop definirea
unor soluții și implementarea lor la nivel național, pentru toți
românii aflați în contextul pandemiei COVID-19.

Proiectul COVID-19 ȘTIRI
NAȚIONALE este un proiect
realizat de voluntarii de la Code
for Romania și prezintă informații
sigure și verificate, care nu induc
populația în eroare.

?

Proiectul COVID-19 CE TREBUIE SĂ
FAC ia forma unui ghid cu reguli de
interacțiune, acțiune și
comportament în contextul
pandemiei.

Proiectul COVID-19 STĂM ACASĂ
vine în ajutorul oamenilor care
s-au autoizolat, centralizând
și monitorizând starea lor de
sănătate prin chestionare standard,
completate zilnic, direct în aplicația
web pentru utilizatori.

Proiectul COVID-19 DIASPORA HUB
vine în sprijinul cetățenilor români
aflați pe alt teritoriu, punându-le la
dispoziție grupuri care pot oferi
ajutor și sprijin, precum livrarea unor
cumpărături, informații traduse din altă
limbă etc.

Valoare totală:

Achiziționarea unui aparat de testare și 5.000 de teste
pentru diagnosticare rapidă pentru Spitalul Clinic Judeţean
Arad prin Asociaţia Cetatea Voluntarilor Arad.

730.000

Achiziționarea de echipamente necesare în Secția de
Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii „Marie Sklodowska Curie”.

Valoare totală:

de lei

58.905

Achiziționarea a 24.500 de măști pentru Spitalul clinic
pentru copii dr. Victor Gomoiu, Spitalul Clinic pentru
copii Grigore Alexandrescu şi Secția de terapie intensivă
neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Maria Sklodowska Curie”.

Valoare totală:

Achiziționarea a 25 de dispozitive smart și pachete de date
mobile, pentru facilitarea comunicării dintre medici cu
specialiști din alte unități sanitare, dar și pentru consultarea la
distanță a pacienților la Spitalul clinic pentru copii dr. Victor
Gomoiu şi Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș.

Valoare totală:

de lei

123.060
20.237

de lei

de lei

Ajutor voluntar
Prin proiecte precum:
Cumpărături la ușa ta.
Proiectul COVID-19 DATE LA ZI este
realizat în parteneriat cu Guvernul
României prin Autoritatea pentru
Digitalizarea României și pune la
dispoziție date din surse oficiale,
ce descriu evoluția cazurilor de
COVID-19 la nivel național.

Proiectul COVID-19 RO HELP ia forma
unei platforme digitale prin care
poți susține prin donații organizațiile
implicate activ în limitarea pandemiei
de COVID-19.

Am finanțat cu 49.700 de lei achiziționarea
unei minicentrale și a 40 de telefoane
mobile cu conectivitate asigurată, pentru
ca voluntarii de la Asociaţia Geeks for
Democracy să poată prelua nevoile
vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități,
și pentru a livra cele necesare. În perioada
de carantină, au fost distribuite 120 de
pachete cu produse de strictă necesitate
pentru beneficiari din 3 cămine de bătrâni
situate în Costești, județul Buzău, Călărași
și Oltenița, județul Călărași.

Autoizolat, dar nu singur.

Telefonul vârstnicului.

Finanțarea unei linii telefonice
pentru suport psihologic
persoanelor afectate de pandemie,
cu un buget de 9.000 de lei.

Am finanțat cu 196.174 de lei
activitatea liniei telefonice dedicate,
care oferă suport emoțional
vârstnicilor și am livrat pachete cu
bunuri de strictă necesitate.

Consiliul director al
Fundaţiei Vodafone România

Cap. 7

Irina Margareta-Nistor

Condelina Kilikidis

Ioana Mihăilescu

Livia Dumitrescu

Angela Galeța
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Preşedinte onorific al Fundaţiei Vodafone România.

u e adevărat că noi nu putem schimba
nimic. Fiecare în parte, prin gestul nostru,
oricât de mic ar fi, sau ar părea c-ar fi, construim
ceva, ca într-un puzzle. Mărturisesc că asta
m-a și atras la Fundația Vodafone România,
acest voluntariat entuziast și faptul că o
lume diversă, ca preocupări și generații, își
dăruiește inclusiv timpul, un alt fel de donație,
una neprețuită. De când am fost cooptată
în echipa Fundației, am împărtășit constant
dorința de implicare și ne-am mobilizat
pentru a face bine, cu multă răbdare, pasiune
și perseverență, indiferent de
complexitatea provocărilor.

Membru în consiliul de administrație al
Fundației Vodafone România.

u fost timpuri extrem de dificile pentru
copiii abandonați din România. Fiind o fire
empatică, am căutat proiecte care să
răspundă cerințelor mele de a-i ajuta,
iar Fundația Vodafone România mi-a
demonstrat că este locul în care pot
ajuta copiii defavorizați, exact așa cum
îmi doresc. Au fost ani minunați, plini
de satisfacții și lecții învățate prin toate
proiectele demarate împreună.

Membru în consiliul de administrație al
Fundației Vodafone România.
Director Customer Operations, Vodafone România.

undația Vodafone România își propune
să atragă voluntarii, oamenii obișnuiți
care vor să se implice, știind că pot face
o diferență în societatea de azi. Nevoile
sunt multe și diverse, dar prin mobilizare
colectivă și prin utilizarea tehnologiei, avem
speranța că putem schimba România de azi.

Membru în consiliul de administrație al
Fundației Vodafone România.
Director Legal and External Affairs, Vodafone România

e aflăm într-un moment important pentru
construirea unei societăți mai reziliente și
mai incluzive. Trebuie să acționăm rapid și cu
determinare, lucru pe care îl fac alături de Fundația
Vodafone România în contextul actual, când criza
COVID-19 ne-a arătat cât de vitale sunt serviciile
noastre. La Vodafone România am conștientizat
imediat că misiunea noastră este mai mult ca
oricând să-i menținem pe toți românii conectați.

Director al Fundaţiei Vodafone România, membru
în consiliul de administrație al Fundației Vodafone
România.

rebuie să acționăm pentru construirea
unei societăți mai bune, care să răspundă
nevoilor celor mai puțin norocoși. Noi, cei
de la Fundația Vodafone România, credem
în conectivitate. Știm că atâta timp cât există
conectivitate, până și cele mai presante
probleme din lume pot fi abordate. Alegem
să investim în dezvoltarea comunităților
defavorizate din România. Ne bazăm pe
oamenii care vor să ajute și ne concentrăm pe
provocări care aduc binele prin tehnologie.
Vrem ca, până în 2025, să îmbunătățim viața
a 400 de milioane de persoane, alături de
celelalte fundații Vodafone din întreaga lume.
Doar împreună reușim să schimbăm ceva..

Ce facem în 2020:
Școala din valiză
DreamLab
Mentoria Social
Connecting for Good
Bright Sky RO
Modernizarea secțiilor de terapie intensivă neonatală

