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Sustenabilitate în comunită\i

Fundația Vodafone România este un susținător al faptelor bune. Suntem puternic implicați în ajutorarea comunităților defavorizate 
de pe întreg teritoriul țării, iar alături de voluntarii noștri, sprijinim categoriile sociale defavorizate, educația, sănătatea și implicarea 
activă din punct de vedere social. Eforturile noastre sunt vizibile prin provocările cărora reușim să le facem față, iar alături de 
noi, în aceste demersuri, se află tehnologia, completată de spiritul uman, pe care le folosim în egală măsură pentru a schimba 
în bine viețile a milioane de oameni. Ne bucurăm atunci când putem fi aproape de oamenii care au nevoie de ajutor și nu lăsăm 
pe nimeni în urmă, iar acest aspect a fost reconfirmat și în lumina evenimentului tragic marcant pentru începutul anului 2022 – 
intervenția militară din Ucraina. Atât Fundația Vodafone România, cât și Vodafone Foundation, și-au unit eforturile pentru o cauză 
nobilă – sprijinirea persoanelor care au fost afectate de război.

Pe parcursul anului 2021-2022 am dorit să creștem cu energia, cunoașterea 
și resursele noastre cu precădere două dintre cele patru direcții strategice 
ale Fundației Vodafone România - sănătatea și educația. Am ales să 
facem acest lucru deoarece ambele sunt fundamentale pentru  comunități 
puternice,  capabile să facă față unor provocări în continuă schimbare. 

Cea de-a treia direcție, dedicată serviciilor sociale, a primit o atenție 
specială în februarie 2022, atunci când conflictul din Ucraina a generat un 
număr impresionant de persoane venite în România și care aveau nevoie 
de sprijin.  Ca urmare a războiului din țara vecină, am asistat la un val 
de empatie și mobilizare, motiv pentru care suntem recunoscători tuturor 
românilor care au venit în ajutorul vecinilor noștri. Am înțeles, încă o dată, 
că nu aproprierea și dorința de a ajuta ne lipsesc nouă, românilor. 

Angela Galeța, Director executiv, Fundația Vodafone România

Poate mai degrabă infrastructura socială care să capteze și să pună în 
folosul societății această disponibilitate a poporului nostru de a ajuta. 
Fundația Vodafone România, alături de Vodafone Foundation, Vodafone 
România și colegii noștri, a reacționat la criza umanitară creată și a ales 
să susțină inițiativele care acoperă întreaga paletă de nevoi, de la cele 
urgente – cum ar fi asistența medicală, până la nevoi pe termen mediu și 
lung – cum sunt cele ce țin de educația copiilor și a tinerilor care au fugit 
din calea războiului.

Cea de-a patra direcție strategică a Fundației Vodafone România, 
reprezentată de acțiunile de voluntariat, a completat investițiile fundației 
în special în proiectele sociale adresate vârstnicilor și urgențelor cauzate 
de criza din Ucraina. 



SĂNĂTATE

Fondul Via\ă pentru Nou-Născu\i

Una dintre cele mai importante inițiative ale anului financiar 2021-2022 este 
reprezentată de programul de finanțare pentru dotarea cu echipamente a 
maternităților de nivel I și II din țară. Scopul fondului este acela de a ajuta secțiile 
și compartimentele de neonatologie, precum și secțiile ATI neonatologie să ofere 
servicii medicale optime micilor pacienți. Atenția noastră a fost îndreptată în special 
spre dotarea secțiilor cu echipament medical și soluții de telemedicină, însă susținem 
și renovări sau modernizări ale spațiilor medicale care, la rândul lor, contribuie la un 
act medical superior. De asemenea, susținem echipele medicale din aceste secții în 
efortul de instruire și perfecționare. În cadrul primei runde de finanțare, în valoare 
de 4,5 milioane lei, au beneficiat de sprijinul nostru secții și compartimente de 
neonatologie din șase orașe: Botoșani, Caransebeș, Craiova, Mediaș, Slatina și Târgu 
Mureș. Pentru mai multe detalii, vezi pagina programului.

https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/


Dara – îngrijire paliativă pentru 
pacien\ii oncologici copii

Capacitatea de oferire a serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu și 
a serviciilor paliative este infimă față de nevoi, mai ales pentru copiii 
care locuiesc în orașe mici sau în mediul rural. Mulți copii bolnavi de 
cancer sau alte boli cronice grave sunt privați de asistența medicală 
atât de necesară. Acest lucru se întâmplă din cauza numărului mic 
de centre specializate care oferă tratament, monitorizare și suport. 
Uneori, chiar și acolo unde există, furnizorii locali sunt reticenți în a-și 
asuma îngrijirea cazurilor cu patologii grave, mai ales pentru copii.
În plus, asistența în echipe multidisciplinare este aproape inexistentă 
în România, aducerea împreună a specialiștilor din domenii și spitale 
diferite fiind dificilă. Asociația Dăruiește Aripi a creat o platformă 
digitală care poate transcende barierele de locație și comunicare. 
Pentru fiecare pacient, aceasta oferă o interfață personalizată 
conform tuturor specificațiilor internaționale caracteristice asistenței 
oncologice pediatrice, care încorporează standardele de diagnostic 
și tratament pentru fiecare etapă a bolii și care permite crearea de 
echipe multidisciplinare care să răspundă prompt nevoilor micilor 
pacienți. Mai multe despre proiect aici.

SĂNĂTATE

Alte ini\iative pentru s[n[tate

Împreună pentru sănătate

https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/dara/
https://impreunapentrusanatate.ro/ro


Școala din Viitor

Raportul PISA lansat în mai 2021 indica faptul că numai jumătate (54%) 
dintre elevii europeni pot recunoaște o informație părtinitoare și doar unul 
din 10 poate distinge între fapte și opinii. Pentru a veni în sprijinul elevilor 
și profesorilor, Fundația Vodafone România a lansat în luna septembrie 
2021  scoaladinviitor.ro, o platformă educațională gratuită, dedicată copiilor 
cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, menită să le formeze abilitățile digitale 
necesare atingerii propriului potențial maxim.

Platforma conține 90 de activități educaționale, centrate pe nevoile copiilor 
pe care aceștia le pot parcurge singuri sau asistați de părinți sau profesori.  
Prin activitățile propuse, copiii își dezvoltă gândirea critică, învață cum să 
gestioneze și filtreze informațiile, cum să se protejeze și cum să se comporte 
și să interacționeze în mediul online,  cum să creeze sau să re-utilizeze 
conținut digital în mod colaborativ.

Școala din Viitor face parte Skills Upload Jr. - o inițiativă a Fundațiilor 
Vodafone din nouă țări, creată pentru a împuternici educatorii și elevii în 
utilizarea creativă și critică a tehnologiilor digitale. 
Până la finalul anului, platforma Școala din Viitor a înregistrat peste 7.000 de 
accesări. 

Mai multe despre proiect aici.

EDUCA|IE

http://scoaladinviitor.ro
https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/scoala-din-viitor/


Edushare.ro

Pandemia a însemnat pentru educație mutarea activităților din clasă în sistemul 
online/hibrid. Acest lucru, însă, pentru mulți copii a însemnat stagnarea sau 
regresia în procesul de învățare. Astfel, alături de partenerii  noștri de la 
Asociația Citizen Next am ales crearea unei platforme educaționale bazate 
pe conceptul de microlearning. Scopul platformei constă în derularea de 
activități remediale de către 500 elevi de gimnaziu, sub formă de meditații 
online centrate pe unități de învățare pentru limba română și matematică, 
materii de studiu care reprezintă baza evaluărilor naționale. 

Mai multe despre proiect aici.

Alte proiecte pentru educa\ie

Școala din Valiză Școala profesorilor Investigăm și înțelegem fizica EduacCES Antreprenoria

EDUCA|IE

https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/edushare/


SERVICII SOCIALE

Psihoterapie online

Aflarea veștii unui diagnostic grav pentru un copil și familia acestuia aduce după sine, pe lângă presiunea tratamentului, foarte mult efort 
în acceptarea diagnosticului. De foarte multe ori, copiii și familiile lor trebuie să gestioneze singuri trauma unei astfel de vești, deoarece în 
România doar 5% dintre micii pacienți beneficiază de sprijin psihologic specializat și adaptat situațiilor cu care ei se confruntă. 

Pentru a oferi alinare și încredere micilor pacienți și familiilor acestora, Asociația M.A.M.E. a creat o platformă online unde persoanele 
interesate pot accesa gratuit resurse create de specialiști (articole, video-uri, fișe interactive, teste psihologice, informații utile, o bază de 
date cu servicii psiho-emoționale disponibile la nivel național etc.). Pentru că interacțiunea este un factor cheie în gestionarea bolii, asociația 
oferă și consiliere psiho-emoțională pentru 500 de beneficiari, fie față în față, în cabinetul de psihoterapie, fie online, prin intermediul chatului 
implementat pe platformă.

Mai multe detalii despre proiect aici.

https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/psihoterapie-online/


SERVICII SOCIALE

Sprijin acordat refugia\ilor din Ucraina

Perioadele care ne încearcă cel mai greu sunt și cele care ne arată măsura puterii noastre. 

Anii trecuți, pandemia Covid-19 a fost piatra de încercare, la nivel global. Luna februarie 2022 

a reprezentat pentru noi toți, dar mai ales pentru țările învecinate cu Ucraina, a doua mare 

piatră de încercare. Cetățenii acestor țări au reprezentat pentru cei care au fugit din calea 

războiului plasa de salvare. Familii, femei cu copii sau chiar copii singuri și-au pus viața în 

mâinile necunoscuților, în speranța de a se salva, pentru a-și reconstrui viața departe de ceea 

ce ei numeau acasă. Nu am fi putut rămâne indiferenți la evenimentele tragice și la nevoia atât 

de urgentă a vecinilor noștri. 

În România, Vodafone Foundation și Fundația Vodafone România au constituit un fond de 

160.000 de euro care este pus la dispoziția unor organizații internaționale și locale specializate 

în lucrul cu refugiații, pentru a răspunde celor mai stringente nevoi ale persoanelor aflate în 

taberele de refugiați sau ale celor rămase în Ucraina: 

• 15.000 de euro pentru Asociația Medici pentru România destinați acoperirii unor nevoi 

de baza, urgente: mâncare , apă, haine groase și produse de igienă pentru două centre 

de refugiați aflate în București și Galați (aproximativ 330 de refugiați).

• 26.000 de euro – achiziții directe făcute de Fundația Vodafone România (1.500 de pături 

și 2.100 termosuri), donate Crucii Roșii si Departamentului pentru Situații de Urgență 
în vederea distribuirii către refugiații care așteaptă să treacă granița sau sunt campați în 

corturile instalate de autorități în proximitatea granițelor. 

• 30.000 de euro alocați Fundației Mereu Aproape pentru construirea unei tabere de 

refugiați (60 de containere cu o capacitate de 240 de persoane, copii și femei) în 

Rădăuți, Suceava. Tabăra numită Satul Speranței este construită de Fundația Mereu 

Aproape și administrată de Departamentul pentru Situații de Urgență. 

• Asociația Serviciului Iezuit pentru Refugiați din România (JRS România) a primit un 

grant de 10.000 de euro pentru acoperirea unor nevoi urgente de cazare, costuri 

ocazionale de transport, alimente și produse de igienă pentru cel puțin 70 de 

beneficiari din centre publice de cazare pentru solicitanții de azil în care activează JRS 

România: București, Rădăuți, Șomcuța Mare, Galați, Constanța, Timișoara și Giurgiu. 

• Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) a primit o sponsorizare de 40.000 EUR 

destinată fondului „Speranță pentru Ucraina”. Finanțarea este direcționată exclusiv către 

ONG-uri care desfășoară activități pentru refugiații din Ucraina, pe termen mediu și lung, 

vizând și o componentă educațională, formală sau informală. Beneficiarii acestor finanțări sunt: 

 » Autism Voice pentru Centrul multifuncțional din București destinat familiilor copiilor 

cu autism

 » Fundația Inimă de Copil pentru dezvoltarea la Galați a unui Hub de resurse pentru 

refugiați cu spațiu dedicat inclusiv pentru desfășurarea de activități sociale și educative 

pentru copii și părinți

 » Asociația MAME a primit o sponsorizare în valoare de 10.000 de euro pentru a oferi 

refugiaților aceleași tipuri de servicii care sunt oferite pacienților prin platforma www.

impreunapentrusanatate.ro

• AmCham România  a primit un grant de 8.000 de euro cu care a echipat cinci săli de clasă 

destinate elevilor ucraineni care învață la Liceul Mihai Viteazu din București.

• Rețele Instant Network au fost instalate în weekend-ul 5-6 martie în tabăra de refugiați din 

apropierea Vămii Siret; wi-fi din tabără a fost oferit de Vodafone Romania.

• Peste 3.100 Euro au fost donați de colegi din Grupul Vodafone până pe 31 martie în fondul de 

ajutor pentru refugiații din Ucraina al Fundației Vodafone România. Suma a fost redirecționată 

către Asociația Carusel care administrează un centru pentru refugiați din București în 

parteneriat cu Primăria București, Departamentul de Asistență Socială București și Universitatea 

de Sociologie și Asistență Socială. Centrul are o capacitate de 40 de persoane pentru care 

se asigură mese calde, apă, ceai, cafea, produse de igienă personală, servicii de curățire a 

hainelor, medicamente și alte consumabile. Asociația Carusel sprijină refugiații și cu întocmirea 

documentelor de rezidență sau organizarea transportului spre alte destinații.

Alte proiecte sociale

Echipamente IT pentru 141 de case 
de tip familial și centre de plasament Telefonul vârstnicului

https://www.vodafone.ro/media/comunicate-de-presa/vodafone-doteaza-cu-echipamente-it-141-de-case-de-tip-familial-si-centre-de-plasament
https://www.vodafone.ro/media/comunicate-de-presa/vodafone-doteaza-cu-echipamente-it-141-de-case-de-tip-familial-si-centre-de-plasament
https://www.telefonulvarstnicului.ro/


VOLUNTARIAT

Colegii noștri reprezintă elementul cheie al succesului companiei 
noastre, dar în egală măsură sunt și punctul nostru de sprijin 
pentru multe proiecte sociale. Timpul și experiența lor puse în 
folosul comunității sunt o resursă neprețuită. De mai bine de 
10 ani, angajații Vodafone susțin în preajma Crăciunului copiii 
din medii defavorizate, preluând ei rolul lui Moș Crăciun. Totuși, 
complexitatea nevoilor din astfel de comunități este foarte mare. 
O categorie aparte, care cu greu reușește să facă față presiunilor 
economice, este reprezentată de vârstnici. Populația vârstnică în 
România este în creștere, astfel că în acest moment reprezintă 
aproximativ 15% din populația țării, iar în 2050 se estimează că 
30% din populația țării va fi de vârsta a III-a. 

În zonele rurale în special, sursele de venit ale acestei categorii 
de populație sunt minime, majoritatea lucrând în agricultură. 
Astfel că mulți ajung la vârsta pensionării cu venituri foarte 
mici, dar cu nevoi medicale și sociale în creștere. 326 de colegi 
au ales să se implice în campania de strângere de pachete cu 
alimente, produse de igienă personală și produse de curățenie 
din preajma sărbătorilor de Paște în 2021, pentru a oferi alinare 
și sprijin celor 220 vârstnici aflați în suferință și singuri, pe care 
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău îi susține în mod constant. 
Mai multe detalii despre inițiativa colegilor noștri pot fi găsite 
aici. 

Ini\iative pentru copii și vârstnici

https://fundatia-vodafone.ro/proiecte/pachete-de-paste-pentru-varstnici/


Date financiare ale Funda\iei Vodafone România

Fundația Vodafone România rămâne un important partener al societății civile din România. Abordarea sa axată pe continuitate și 
proiecte strategice oferă ONG-urilor și altor parteneri comunitari, cum sunt școlile sau spitalele, șansa de a implementa programe pe 
termen lung. Atenția fundației este axată pe nevoia de schimbare, întărirea comunităților și colaborare, iar alocarea resurselor fundației 
pornește de la aceste principii.

Rezultatele Funda\iei Vodafone România 2019 2020 2021

Valoarea totală a granturilor (EUR) 1.805.798 1.689.654 2.244.903

Beneficiari 4.182.643 232.153 286.545

Proiecte și programe 40 34 31

Distribu\ia investi\iilor Funda\iei Vodafone România

Programe strategice an financiar 2021-2022Programe strategice an financiar 2020-2021



Nr. crt. Nume  ONG Nume  proiect Buget(LEI) Domeniu

1 Asociația Carusel Centrul Comunitar ILO Ferentari 260,000 servicii sociale 

2 Asociația CENTRUL DE EVALUARE ȘI ANALIZE EDUCAȚIONALE Investigăm și înțelegem fizica 112,000 educație

3 Asociația Citizen Next Edushare.ro 260,000 educație

4 Asociația Cristi Vasiliu Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Viață pentru Nou-Născuți Mureș 791,750 sănătate

5 Asociația Culturală FLOWER POWER Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Prima RESPIRAȚIE 574,000 sănătate

6 Asociația Dăruiește Aripi DARA 250,000 sănătate

7 Asociația Dincolo de Azi Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Dotarea sectiei de terapie intensiva 
neonatală a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova cu echipamente 
medicale de înaltă performanță

868,418 sănătate

8 Asociația MAME Împreună pentru sanatate 139,200 servicii sociale 

9 Asociația MAME Psihoterapie Online 240,000 sănătate

10 Asociația MAME Centrul Steluțelor 96,000 servicii sociale 

11 Asociatia Națională a Salvatorilor Montani Împreună pentru un munte mai sigur 128,000 educație

12 Asociația Părinților Isteți Educație fara bullying 260,000 educație

13 Asociația pentru Relații Comunitare Donează mai simplu (donatie.ro) 29,685 servicii sociale 

14 Asociația pentru Relații Comunitare Fondul Viata pentru Nou-Născuți-administrare fond 237,500 sănătate

15 Asociația Promt Maternity & Critical Care Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Bine ai venit pe lume 252,430 sănătate

16 Asociația Medici pentru România Alături de Ucraina 73,500 servicii sociale 

17 Fundația CMU – Regina Maria Gala Din Inimă pentru Viitor 24,500 sănătate

18 Fundația Comunitară Banatul Montan Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Servicii medicale optime pentru 
nou-nascuti

650,099 sănătate

19 Fundația de Sprijin Comunitar Bacău Daruri de Crăciun pentru bunicii uitați 45,000 servicii sociale 

20 Fundația Mereu Aproape Satul Speranței 147,000 servicii sociale 

21 Fundația Mereu Aproape Bursele Colectiv 54,000 servicii sociale 

22 Fundația Regală Margareta a României Telefonul Vârstnicului 147,400 servicii sociale 

23 Fundaţia ROMANIAN BUSINESS LEADERS Merito 132,520 educație

24 Fundația Ronald Mc Donald Casa Ronald McDonald Iași 492,000 sănătate

25 Fundația Vodafone România Pachete de Paște pentru vârstnici 19,600 voluntariat

26 Fundația Vodafone România Școala din Viitor 1,628,622 educație

Proiectele noastre în 2021



27 Fundația Vodafone România Scrisori pentru Moș Craciun 184,900 voluntariat

28 Fundația World Vision România Școala din Valiză 1,617,000 educație

29 Fundația Vodafone România Guide Me 47,510 voluntariat

30 Fundația Vodafone România Brighter Futures 338,093 voluntariat

31 Salvați Copiii România Fondul Viață pentru Nou-Născuți - Șansă la viață pentru nou născuții din 
Botoșani

899,300 sănătate

Total 11.000.027 LEI

Nume  ONG Nume  proiect Buget(LEI) DomeniuNr. crt.
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1
Fondul Viață pentru Nou-născuți - Extinderea soluțiilor de 

telemedicină în toate unitățile de nivel III care oferă servicii 

medicale de neonatologie și terapie intensivă adresată nou-

născuților

Școala din viitor – Platformă cu activități de formare a 

abilităților digitale și ateliere digitale pentru copiii cu 

vârste între 6 și 12 ani

Educație fără bullying - Investiții în programe de prevenire a 

bullying-ului din școli

Bright Sky RO – Campanii de educare a populației cu 

privire la recunoașterea și stoparea violenței de gen

2

43

Țintele Fundației Vodafone România 

Scrisori pentru Moș Crăciun – Cadouri de Crăciun pentru 

copiii dezavantajați 

5


