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Vă mulțumim pentru susținere,

Mesaj din partea Președintelui și a Directorului Executiv 

Dragi susținători,

Povestea United Way România a început cu un grup de persoane care au ținut să își aducă propria contribuție în comunitatea în care trăiesc, lucrează, acolo unde 
familiile și copiii lor au crescut. Spiritul de inițiativă al acestor persoane a continuat, iar povestea lor a crescut de-a lungul anilor, încurajată de generozitatea 
oamenilor și organizațiilor care s-au alăturat cauzei United Way prin donații salariale, strângere de fonduri și prin granturi primite de la donatori majori din întreaga 
lume.

În 2015, cu susținerea a 55 de companii, 34 de donatori majori, 3.000 de donații individuale și a 970 de voluntari care și-au adus propria contribuție, am putut 
sprijini 12.200 de persoane dezavantajate din comunitatea noastră – cu 33% mai mult față de anul anterior. 

Aproape jumătate dintre cei cărora le oferim ajutorul sunt copii. Chiar și astăzi, mult prea mulți copii din comunitatea noastră continuă să se lupte pentru 
supraviețuire, pierzându-și șansa la educație și speranța pentru un viitor mai bun. De aceea, viziunea United Way se concentrează pe întreaga familie, asigurându-se 
că toți membrii unei familii se pot integra în societate, atât pe plan social, cât și pe plan profesional. Programele United Way România susțin părinți care doresc să 
obțină un loc de, muncă oferindu-le șansa la un venit constant, îmbunătățesc situația persoanelor în vârstă, fac posibile servicii gratuite de asistență medicală și 
ajută copiii să primească o educație de calitate. Astfel, copiilor li se asigură condițiile de bază și li se acordă libertatea de a fi "copii", pur și simplu: libertatea să 
râdă, să se joace, să experimenteze pe măsura vârstei lor și să fie curioși. Toate condițiile esențiale pentru o viață sănătoasă, pe măsură ce aceștia se îndreaptă către 
vârsta adultă. 

Unul dintre programele noastre, care răspunde cel mai eficient la nevoile presante ale comunității, este "Învață să reușești" – un program care determină copiii și 
tinerii dezavantajați să nu părăsească școala, susține familiile să-și îmbunătățească calitatea vieții și oferă profesorilor instrumentele potrivite pentru a aborda 
abandonul școlar. În doar doi ani, programul a depășit toate așteptările noastre inițiale: 1.953 de copii au continuat să meargă la școală, îmbunătățindu-și în același 
timp performanțele școlare cu 78%, 200 de tineri adulți au obținut o diplomă de calificare și un venit constant, părinții au fost consiliați și asistați prin intermediul 
"Academiei Părinților", profesorii au fost instruiți prin intermediul "Academiei Profesorilor", în timp ce voluntari, mentori și tutori, prin consilierea acordată copiilor 
și tinerilor adulți, i-au sprijinit pe aceștia din urmă să-și contureze un viitor mai bun. Susținerea oferită de United Way a deschis ușa pentru sute de familii 
defavorizate, transformâdu-le viața și ajutându-le copiii să-și atingă potențialul. Succesul programului este rezultatul pasiunii, entuziasmului și, cel mai important, 
rezultatul eforturilor unor persoane cărora le pasă.

Suntem mândri de această poveste și încântați să avem alături de noi atât de mulți oameni și organizații, pe măsură ce creștem și ne extindem în comunitate. Este 
dovada că împreună putem reconstrui această societate, transformând-o într-una mai bună și mai puternică.

Viața este un dar, acordându-ne privilegiul, șansa, curajul și responsabilitatea de a oferi la rândul nostru și, astfel, devenind mai buni. United Way România ne-a 
oferit tocmai această șansă, de aceea, sperăm că veți continua să fiți parte a poveștii sale fantastice.

Cristina Damian
Director Executiv
United Way România

Radu Florescu
CEO, Centrade-Cheil
Președinte, United Way România
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părinți care doresc să obțină un loc de muncă, oferindu-le șansa la un venit constant, îmbunătățesc situația persoanelor în vârstă, fac posibile servicii 
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copiii și tinerii dezavantajați să nu părăsească școala, susține familiile să-și îmbunătățească calitatea vieții și oferă profesorilor instrumentele potrivite pentru 
a aborda abandonul școlar. În doar doi ani, programul a depășit toate așteptările noastre inițiale: 1.953 de copii au continuat să meargă la școală, 
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consiliați și asistați prin intermediul "Academiei Părinților", profesorii au fost instruiți prin intermediul "Academiei Profesorilor", în timp ce voluntari, mentori și 
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Viața este un dar, acordându-ne privilegiul, șansa, curajul și responsabilitatea de a oferi la rândul nostru și, astfel, devenind mai buni. United Way România 
ne-a oferit tocmai această șansă, de aceea, sperăm că veți continua să fiți parte a poveștii sale fantastice.

Cristina Damian
Director Executiv
United Way România

Radu Florescu
CEO, Centrade-Cheil
Președinte, United Way România
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DESPRE NOI
   

Încă din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative
sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor în
dificultate. Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele
unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de
sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un
organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din comunitate
– ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, donatori și
voluntari – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

VIZIUNE

Viziunea UWRo este aceea a unei comunităţi prospere, capabile de a-şi susţine
membrii să-şi atingă potenţialul maxim.

MISIUNE

Misiunea noastră este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin
încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului.
     

VALORI
   

GRIJA PENTRU OAMENI: Mobilizăm comunităţi pentru a schimba
vieţi şi a crea o societate mai bună.

INTEGRITATE: Integritatea şi credibilitatea fiecărui angajat al
organizaţiei, ale membrilor conducerii, ale voluntarilor şi
beneficiarilor sunt esenţiale pentru forţa şi succesul
organizaţiei noastre.

TRANSPARENȚĂ: Suntem deschişi, transparenţi şi responsabili
în tot ceea ce facem.

RESPONSABILITATE: Ne asumăm răspunderea de a îmbunătăţi
viața celor din comunitatea din care facem parte şi, în special, a
celor nevoiaşi.

EFICIENȚĂ: Obţinem un real impact în comunitate răspunzând
eficient celor mai presante probleme şi susţinând cele mai
vulnerabile grupuri.
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UNITED WAY ROMÂNIA AJUTĂ COPII ŞI TINERI VULNERABILI SĂ REUŞEASCĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN VIAŢĂ.

In 2015:
• 3.029 copii din comunități sărace au mers la școală și grădiniță
• 2.709 copii spitalizați pe o perioadă lungă au participat la activități educaționale
• 526 copii cu dizabilități, deficiente senzoriale sau TSA au primit terapie,  au fost ajutați să se intregreze în școală și să-și
continue studiile
• 432 elevi de liceu au participat la activități de dezvoltare personală, evenimente motivaționale și sesiuni de coaching
• 213 copii ai străzii au fost ajutați cu toate documentele legale necesare, au fost înscriși la grădiniță sau la școală și au fost
susținuți pentru a nu renunța la studii
• 500 profesori au fost pregătiți pentru a lucra mai bine și a empatiza cu elevi vulnerabili sau provenind din familii
dezavantajate

EDUCAȚIA este condiţia de bază a succesului 
individual, dar şi al comunităţii. În 2015, UWRo 
a susținut accesul la o educație de calitate 
pentru 6.909 copii vulnerabili din comunitate, 
astfel încât aceștia să se dezvolte în adulți 
independenți, responsabili și autonomi. 

"ÎNVAȚĂ SĂ REUȘEȘTI", programul UWRo de
prevenire a abandonului școlar dedicat copiilor
și adolescenților din familii cu venituri reduse, a 
avut rezultate extraordinare în primii doi ani,
ceea ce ne-a motivat să îl promovăm în
continuare ca pe un model de bune practici
pentru lucrul integrat cu toți membrii implicați
în viața și educația copilului. Toți cei 1.953 de
copii beneficiari ai programului și-au
îmbunătățit situația școlară după 2 ani cu 1-2
puncte, 20% dintre ei devenind chiar premianți.
81% din elevii de gimnaziu au intrat la liceu sau
școli profesionale, iar 66% din elevii de liceu au
intrat la facultate. Mai mult, 259 de profesori au
fost pregătiți pentru a lucra mai bine cu elevii
din familii dezavantajate, să fie mai empatici și
mai eficienți, așa încât rolul lor în prevenirea
abandonului școlar să aibă un impact de durată.

Copiii cu probleme de sănătate  sau cu
dizabilități au primit la timp ajutorul necesar
pentru a se recupera și integra școlar și social,
beneficiind în mod constant de suport educativ
și terapeutic. 

POVESTE DE SUCCES: Felicia – Feli, cum i se
spune la centrul de zi – este o fetiță pe care
mama sa nu a putut să o crească. Ramasă în
grija unui tată cu episoade de depresie severă și
a unei bunici cu mari probleme de sănătate, Feli 
era un copil trist și timid când a intrat în
programele United Way. 

Dar cu multă muncă și dăruire, educatoarele
care au avut-o în grijă i-au câștigat încrederea.
În timp, Feli s-a deschis și a asimiliat toate
cunoștințele de care avea nevoie pentru se
dezvolta și a se pregăti pentru școală. Iar tatăl,
încurajat de progresele ei și știind-o în
siguranță la centrul de zi, deși bolnav, s-a
străduit să își găsească activități temporare în
construcții, fără forme legale, ca să
suplimenteze veniturile familiei, insuficiente
unui trai decent.

Astăzi, Feli este în clasa a III-a. Este un copil
optimist, sociabil, luminos, extrem de serios și
cu rezultate școlare foarte bune. Continuă să
vină la centru dupa orele de la școală, unde este
ajutată la teme și la aprofundarea cunoștințelor.
În timp ce fiica evoluează și devine din ce în ce
mai bună la școală, starea tatălui s-a
îmbunătățit vizibil, a început din nou să creadă
în viață și să-și recapete speranța în mai bine. 

EDUCATION. INCOME. HEALTH.
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EDUCAȚIE.  INTEGRARE.  SĂNĂTATE.
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UNITED WAY SUSŢINE TINERI ŞI ADULŢI VULNERABILI SĂ FACĂ PRIMII PAŞI SPRE O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ.

În 2015:
• 1.624 adulţi din familii dezavantajate au primit consiliere socială, psihologică şi juridică
• 759 persoane au beneficiat de consiliere vocațională privind integrarea pe piața de muncă
• 203 s-au calificat în diverse domenii participând la cursuri de calificare profesională
• 354 şi-au găsit un loc de muncă
• 301 persoane fără adăpost și-au îmbunătățit condițiile de viață și au fost integrate în comunitate
• 216 mame singure au primit adăpost şi asistenţă socială pentru a depăși momente dificile
• 117 persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale au făcut primii paşi spre găsirea unui loc de muncă

Odată trecuți de copilărie, tinerii trebuie
să găsească mijloacele de a se susține atât pe ei
înșiși, cât și o viitoare familie. Dar mulţi dintre
cei pe care îi ajutăm se confruntă cu mai multe
tipuri de excludere socială: fie că este vorba de
tineri proveniți din centre de plasament, mame
singure, persoane cu dizabilități ori persoane
fără adăpost, de cele mai multe ori, nivelul
scăzut de educație, lipsa actelor sau pur și
simplu a informațiilor le împiedică accesul la un
loc de muncă și la un trai decent. 

În 2015, UWRo a ajutat persoane în situații de
risc să beneficieze de servicii de consiliere
psihologică, socială și juridică, a oferit șansa 
de a participa la cursuri de calificare, sprijin
pentru a își găsi o slujbă, găzduire temporară
acolo unde este necesar, alimente și ajutoare
sociale. Suntem alături de ei prin servicii
specializate, susținute și coerente, precum și cu
ajutoare punctuale acolo unde este necesar
astfel încât, cu sprijinul adecvat, aceștia să-și
poată recupera demnitatea, viața și rolul în
societate. 

UWRo a dezvoltat un plan de intervenție
integrat – “Drumul spre reușită” – care
susține 500 de tineri din grupuri dezavantajate
să obțină un loc de muncă stabil și să devină
adulți responsabili și independenți din punct de
vedere financiar. Scopul programului este să
creeze o legătură eficientă între nevoile

existente de specializare și locurile de muncă
disponibile pentru a accelera procesul de
integrare socială și profesională a grupurilor
marginalizate, în același timp, dezvoltându-le
acestora abilitățile de auto-gestiune financiară,
necesare pentru a se susține singuri. 

POVESTE DE SUCCES: Crescut inițial într-un
centru de plasament, trecut apoi în grija bunicii
și, în cele din urmă, a tatălui său, Andrei a avut
o copilărie și o adolescență traversate de
traume și nesiguranță.
În momentul includerii în program, Andrei era
un adolescent dezorientat, lipsit de motivație.
Era elev în clasa a VIII-a și tatăl se temea că nu
va reuși să treacă anul școlar. Un om singur,
care traversa la rândul lui o perioadă dificilă în
lipsa unui loc de muncă stabil, tatăl a decis să
se implice în educația fiului său participând la
sesiunile « Academiei Părinților » și la ședințe
de consiliere, reușind astfel să-i ofere lui Andrei
afecțiune și susținere.
A fost nevoie de multă consiliere pentru ca
băiatul să își poată depăși temerile și să
termine cele zece clase. Dar cu ajutorul primit în
program, nu doar că a terminat cu bine școala,
ci a obținut și o diplomă de lucrător în comerț,
prima lui victorie reală în viață. Calificarea l-a
ajutat să se angajeze în cadrul unui lanț de
restaurante de tip fast food, iar acum Andrei
este foarte fericit că poate să-l ajute pe tatăl
său, că a devenit independent și că viața lui a
căpătat un sens.
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UNITED WAY AJUTĂ PERSOANE ÎN DIFICULTATE SĂ ÎȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ STAREA DE SĂNĂTATE PRIN
PREVENȚIE ȘI SERVICII MEDICALE.

În 2015 : 
• 3.000 de vârstnici și pacienți suferind de boli grave au primit îngrijiri sociale și medicale
necesare unui trai decent și demn
• 343 de adulți suferind de cancer au primit îngrijiri paliative
• 2.310 pacienți cu venituri mici au primit consultații, îngrijiri medicale la domiciliu și servicii
medicale de recuperare în mod gratuit
• 2.490 persoane au beneficiat de rețete gratuite

O societate integră are grijă de cei mai
vulnerabili membri ai săi, iar sănătatea este
unul din domeniile în care doar ajutorul
comunității poate salva unii membri din cele
mai disperate situații. UWRo contribuie la
dezvoltarea unei comunități mai puternice și
mai sănătoase, extinzând în mediile
dezavantajate accesul la servicii medicale de
calitate, gratuite și promovând educația în
sănătate.

În 2015, am fost alături de copiii, tinerii,
adulţii şi vârstnicii cu probleme grave de
sănătate, oferindu-le în mod gratuit consultații
și servicii medicale, tratamente și analize, vizite
la domiciliu, medicamente și îngrijire paliativă
(controlul durerii, consiliere psihologică pentru
pacienţi şi familiile lor).

Educația și informarea timpurie au
reprezentat, de asemenea, una din principalele
preocupări în această direcție, ele fiind primul
pas spre sănătatea adultului. De aceea, în 2015
am demarat programul “50 de pași sănătoși în
50 de săptămâni” adresat copiilor din cea mai
dezavantajată zonă din București, aflați în risc
de sărăcie, malnutriție și abandon școlar.
Programul prevede un plan intens de re-educare
atât a părinților, cât și a copiilor privind un stil
de viață sănătos, care include o alimentație
adecvată și un plan de nutriție recomandat de
un specialist, precum și un program susținut de

sport. 
Prevenite din timp, problemele de sănătate
cauzate de malnutriție, alimentație deficitară și
lipsa mișcării pot fi evitate și, astfel, ne putem
asigura că în generațiile viitoare vom avea
adulți mai sănătoși. 

POVESTE DE SUCCES: Cristian a început să
participe la activitățile din programul « 50 de
pași sănătoși în 50 de săptămâni » în 2015. A
fost selectat din cauza problemelor de sănătate
pe care greutatea începea să le pună pentru un
copil de vârsta lui. Nu în ultimul rând, a fost ales
și pentru că, acasă, familia lui trecea printr-un
moment dificil, iar Cristian avea nevoie de o
motivație ca să poată merge mai departe.
Alături de alți 50 de colegi din școala lui incluși
în program, băiatul merge de două ori pe
săptămână la antrenamente specializate de
handbal și volei în cadrul Clubului Sportiv
Steaua. Antrenorii de aici au avut răbdare cu
abilitățile de începător ale lui Cristian care între
timp s-au îmbunătățit și, astfel, întreaga lui
stare de sănătate. În paralel, Cristian și-a
schimbat și obiceiurile alimentare, programul
asigurându-i fructe, legume și produse
sănătoase care să contribuie la schimbarea pe
care sportul o aduce în viața lui de zi cu zi.

Nu doar că starea lui de sănătate este acum
monitorizată, iar greutatea ținută sub control,
dar Cristian are acum toate șansele să devină un
sportiv, sub atenta îndrumare a antrenorilor săi.
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 Binelui”. Întreaga comunitate a fost invitată să 

împărtăşescă şi să înscrie online faptele bune realizate în 

timpul anului, primind în schimb satisfacţia că pentru 

fiecare faptă înscrisă un copil defavorizat va primi un kit 

educaţional care să îl ajute în procesul educativ şi pe timpul 

verii. 

Peste 1.000 de fapte bune au fost înscrise online cu tag-ul

#LeapsaBinelui  iar ca urmare, 1.180 de copii din întreaga 

ţară au primit kit-uri educaţionale care i-au ajutat să menţină 

contactul cu şcoala şi pe timpul vacanţei de vară. 

Gala United Way România

A unsprezecea ediție a Galei United Way România a premiat

generozitatea şi implicarea în comunitate  sub sloganul 

„Schimbarea începe cu noi!”, aplaudând companii şi 

donatori importanţi, voluntari, ONG-uri şi autorități care s-au 

implicat de-a lungul anului anterior în proiectele susţinute 

de Fundaţie, personalități care au promovat cauzele sociale, 

dar şi câţiva dintre oamenii pe care United Way îi ajută să 

aibă un viitor mai bun. 

Evenimentul a fost prezentat de Alexandru Constantin şi

Diana Bart (Prima TV) și s-a bucurat de prezența E.S. Dan 

Ben-Eliezer, Ambasadorul Israelului în România, E.S. Park 

Hyo-Sung, Ambasadorul Coreei de Sud în România şi E.S. 

Philippe Bekke, Ambasadorul Belgiei în România. 

Organizarea Galei a fost posibilă cu sprijinul partenerilor: 

GSK, DLA Piper, Dacris, Kinstellar, KPMG, Raiffeisen 

Leasing, Privileg Catering şi Stejarii Country Club. 

UNITED WAY EVENTS

Maratonul și Semimaratonul Internațional 

Bucureşti au reprezentat şi în 2015 un prilej de a reuni 

suporteri şi alergători care cred în cauzele United Way.  

Echipa de alergători a UWRo a fost formată din aproximativ 

150 de persoane care au ales să alerge în numele educației 

și integrării sociale. 

Fondurile strânse la semimaraton au mers către sprijinirea

mamelor singure aflate în situații critice și a copiilor lor, 

contribuind la crearea unui centru de tranziție unde 

mamele care ies din programul maternal fac primii pași 

către o viață independentă. Alături de echipă a alergat și 

Dana Rogoz, ambasadorul cauzei United Way la această 

ediție. Cu fondurile strânse la maraton, 45 de copii din 

familii sărace se bucură acum de un loc de joacă proaspăt 

renovat la grădinița din satul Căţelu, din aproierea gropii 

de gunoi din comuna Glina.

Balul Vienez din București și Timişoara 

Pentru al nouălea an la rând, UWRo a avut onoarea de a fi una

din cele două cauze sprijinite de Balul Vienez din București. 

Prestigiosul eveniment, care se bucură de susținerea 

Primăriei Vienei și a Ambasadei Austriei la București, este 

organizat anual de JW Marriott, unul dintre partenerii și 

susținătorii noștri de lungă durată.

De asemenea, UWRo este partener exclusiv al Balului Vienez

de la Timişoara încă din 2012, acesta redirecționând anual 

fondurile strânse către programele UWRo. În 2015, Fundația 

Balul Vienez de la Timișoara a ales să se implice și mai mult 

în îndeplinirea misiunii noastre, lansând campania « Floarea 

de Colţ », dedicată programelor UWRo. Desfășurată în 

Timișoara cu ajutorul voluntarilor, instituțiilor și companiilor 

partenere, aceasta a strâns fonduri care vor asigura jumătate 

din necesarul de hrană și rechizite pentru copiii din 

programele United Way Timișoara pe tot parcursul anului 

2016. 

Day of Action/ Leapșa Binelui

Day of Action sau Ziua Acţiunii, sărbătorită de organizaţiile

United Way din întreaga lume pe 21 iunie, simbolizând ziua 

cea mai lungă din an şi prin urmare ziua în care avem cel mai 

mult timp pentru fapte bune, a fost organizată în România în 

2015 sub forma unei provocări online numite „Leapşa 

Susținerea copiilor din centre de plasament 
Peste 40 de angajați ai companiei Metropolitan Life au 
acceptat provocarea de a se implica într-un program de 
voluntariat pentru copii din centre de plasament. Timp de 7 
luni, 70 de copiii au beneficiat de activități săptămânale 
organizate de voluntari și de un program de educație 
intensivă: cursuri interactive și ateliere creative, ieșiri 
recreative, cursuri specializate, workshop-uri de educație 
financiară și coaching. 

Proiectul pune accent pe creșterea încrederii acestora în
forțele proprii, pe formarea de abilități și pe transmiterea
unor valori pentru o viață demnă și sănătoasă. Astfel, prin
experiențe noi, încurajare și expunere la noi modele, copiii
sunt ajutați să depășească trauma abuzului sau a
abandonului, crescându-și astfel șansele la un viitor mai bun,
departe de pericolele străzii. Datorită rezultatelor
încurajatoare și a implicării extraordinare a voluntarilor,
proiectul continuă și în 2016, mărindu-și numărul de
beneficiari.

Sports Day
Cel mai mare eveniment de voluntariat al anului 2015, 
Sports Day a oferit unui număr de 1.000 de copii din medii 
dezavantajate oportunitatea să descopere cincisprezece 
sporturi de performanță în cadrul Clubului Sportiv Dinamo 
din București. 500 de voluntari Genpact au fost alături de 
copii pe durata evenimentului, ajutându-i să descopere 
tainele sportului şi un stil de viaţă sănătos, bazat pe mișcare 
și alimentație echilibrată.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Genpact care, prin
această inițiativă, a ales să sărbătorească zece ani de
prezență în România și să investească în comunitate. Printre
personalitățile din lumea sportului care au ales să se implice
în eveniment s-au numărat: campioanele olimpice Andreea
Răducan, Laura Badea, Alina Dumitru, Camelia Mihalcea și
George Cosac, Președintele Clubului Sportiv Dinamo
București.

Read Across the Globe Day
200 de voluntari din 11 companii partenere (Accenture, 
AROBS Transilvania Software, Continental Automotive, 
Deltatel, DLA Piper, Biroul de avocatură Hațegan, HP, ISDC, 
Luxoft, Metropolitan Life, Raiffeisen Bank) și aproape 1.000 
de copii din București, Cluj și Timișoara au participat pe 19 
octombrie la Read Across the Globe Day, un eveniment 
internațional dedicat lecturii, care își propune să atragă 
atenția asupra problemei globale a analfabetismului. 
În fiecare an, la Read Across the Globe Day, organizații din 
întreaga lume mobilizează mii de voluntari, educatori, 
învățători și profesori care să citească copiilor, încercând să 
doboare un record al celui mai mare număr de copii cărora li 
se citește de către adulți, în decurs de 24 de ore. În România, 
UWRo a organizat evenimentul în 20 de locații în cele trei 
orașe în care activează.

VOLUNTARIAT

• 969 voluntari
• 5.317 ore dedicate comunității

__________________________________________________

Misiunea United Way nu ar putea deveni realitate fără
sprijinul voluntarilor. În 2015, 969 de voluntari, angajați ai
companiilor partenere, au pus timpul, pasiunea şi abilităţile
lor în serviciul comunității, pentru a aduce schimbări pe
termen lung în viețile celor mai vulnerabili dintre noi. În total,
aceștia au donat 5.317 ore de voluntariat.
__________________________________________________

Vizite în proiecte și feedback
Angajații companiilor partenere au acces constant la
proiectele noastre, merg în vizite pe teren, iar apoi ne oferă 
feedback prin rapoartele lor și sugestii pentru eficientizarea 
proiectelor, acolo unde este nevoie. În 2015, 110 voluntari 
ne-au ajutat să evaluăm nevoile comunității în cele trei arii
în care lucrăm: educație, integrare și sănătate. Voluntarii au 
oferit comunității în jur de 855 de ore din timpul lor, citind și 
analizând propunerile de proiecte, vizitând organizațiile și 
cunoscând beneficiarii programelor noastre.

Mentorat
Angajați ai 6 companii partenere (Accenture, ASSECO, 
Freescale, Genpact, KPMG, Raiffeisen Bank) au oferit 292 de 
ore de voluntariat în cadrul programului de mentorat al 
UWRo, acordând suport individual unor persoane vulnerabile 
care se confruntă cu mari dificultăți în viața de zi cu zi (mame 
singure și/ sau minore, tineri din familii defavorizate). 
Dezvoltând relații de unu la unu cu acestea, mentorii i-au 
ajutat să-și sporească încrederea în sine, dezvoltarea 
abilităților de comunicare, stabilirea unor obiective 
personale și profesionale care să le ajute să depășească 
momente grele din viață.

Tutorat
Un alt grup de voluntari provenind din 8 companii partenere 
(Accenture, Alcatel-Lucent, ASSECO, Centrade, DLA Piper, 
Freescale, KPMG, Raiffeisen Bank) au oferit 668 de ore de 
voluntariat în cadrul programului de tutorat dezvoltat de 
UWRo, sprijinind copii și tineri din familii cu grave probleme 
sociale și economice în eforturile lor de a își îmbunătăți 
performanțele educaționale (dezvoltarea deprinderilor de 
scris, citit, calcul aritmetic, efectuarea temelor, etc.). Prin 
implicarea lor constantă și dedicare, tutorii își aduc propriul 
aport la eforturile UWRo de a reduce riscul abandonului 
școlar și de a crește șansele copiilor vulnerabili la un viitor 
mai bun.
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contactul cu şcoala şi pe timpul vacanţei de vară. 

Gala United Way România

A unsprezecea ediție a Galei United Way România a premiat

generozitatea şi implicarea în comunitate  sub sloganul 

„Schimbarea începe cu noi!”, aplaudând companii şi 

donatori importanţi, voluntari, ONG-uri şi autorități care s-au 

implicat de-a lungul anului anterior în proiectele susţinute 

de Fundaţie, personalități care au promovat cauzele sociale, 

dar şi câţiva dintre oamenii pe care United Way îi ajută să 

aibă un viitor mai bun. 

Evenimentul a fost prezentat de Alexandru Constantin şi

Diana Bart (Prima TV) și s-a bucurat de prezența E.S. Dan 

Ben-Eliezer, Ambasadorul Israelului în România, E.S. Park 

Hyo-Sung, Ambasadorul Coreei de Sud în România şi E.S. 

Philippe Bekke, Ambasadorul Belgiei în România. 

Organizarea Galei a fost posibilă cu sprijinul partenerilor: 

GSK, DLA Piper, Dacris, Kinstellar, KPMG, Raiffeisen 

Leasing, Privileg Catering şi Stejarii Country Club. 

UNITED WAY EVENTS

Maratonul și Semimaratonul Internațional 

Bucureşti au reprezentat şi în 2015 un prilej de a reuni 

suporteri şi alergători care cred în cauzele United Way.  

Echipa de alergători a UWRo a fost formată din aproximativ 

150 de persoane care au ales să alerge în numele educației 

și integrării sociale. 

Fondurile strânse la semimaraton au mers către sprijinirea

mamelor singure aflate în situații critice și a copiilor lor, 

contribuind la crearea unui centru de tranziție unde 

mamele care ies din programul maternal fac primii pași 

către o viață independentă. Alături de echipă a alergat și 

Dana Rogoz, ambasadorul cauzei United Way la această 

ediție. Cu fondurile strânse la maraton, 45 de copii din 

familii sărace se bucură acum de un loc de joacă proaspăt 

renovat la grădinița din satul Căţelu, din aproierea gropii 

de gunoi din comuna Glina.

Balul Vienez din București și Timişoara 

Pentru al nouălea an la rând, UWRo a avut onoarea de a fi una

din cele două cauze sprijinite de Balul Vienez din București. 

Prestigiosul eveniment, care se bucură de susținerea 

Primăriei Vienei și a Ambasadei Austriei la București, este 

organizat anual de JW Marriott, unul dintre partenerii și 

susținătorii noștri de lungă durată.

De asemenea, UWRo este partener exclusiv al Balului Vienez

de la Timişoara încă din 2012, acesta redirecționând anual 

fondurile strânse către programele UWRo. În 2015, Fundația 

Balul Vienez de la Timișoara a ales să se implice și mai mult 

în îndeplinirea misiunii noastre, lansând campania « Floarea 

de Colţ », dedicată programelor UWRo. Desfășurată în 

Timișoara cu ajutorul voluntarilor, instituțiilor și companiilor 

partenere, aceasta a strâns fonduri care vor asigura jumătate 

din necesarul de hrană și rechizite pentru copiii din 

programele United Way Timișoara pe tot parcursul anului 

2016. 

Day of Action/ Leapșa Binelui

Day of Action sau Ziua Acţiunii, sărbătorită de organizaţiile

United Way din întreaga lume pe 21 iunie, simbolizând ziua 

cea mai lungă din an şi prin urmare ziua în care avem cel mai 

mult timp pentru fapte bune, a fost organizată în România în 

2015 sub forma unei provocări online numite „Leapşa 

Susținerea copiilor din centre de plasament 
Peste 40 de angajați ai companiei Metropolitan Life au 
acceptat provocarea de a se implica într-un program de 
voluntariat pentru copii din centre de plasament. Timp de 7 
luni, 70 de copiii au beneficiat de activități săptămânale 
organizate de voluntari și de un program de educație 
intensivă: cursuri interactive și ateliere creative, ieșiri 
recreative, cursuri specializate, workshop-uri de educație 
financiară și coaching. 

Proiectul pune accent pe creșterea încrederii acestora în
forțele proprii, pe formarea de abilități și pe transmiterea
unor valori pentru o viață demnă și sănătoasă. Astfel, prin
experiențe noi, încurajare și expunere la noi modele, copiii
sunt ajutați să depășească trauma abuzului sau a
abandonului, crescându-și astfel șansele la un viitor mai bun,
departe de pericolele străzii. Datorită rezultatelor
încurajatoare și a implicării extraordinare a voluntarilor,
proiectul continuă și în 2016, mărindu-și numărul de
beneficiari.

Sports Day
Cel mai mare eveniment de voluntariat al anului 2015, 
Sports Day a oferit unui număr de 1.000 de copii din medii 
dezavantajate oportunitatea să descopere cincisprezece 
sporturi de performanță în cadrul Clubului Sportiv Dinamo 
din București. 500 de voluntari Genpact au fost alături de 
copii pe durata evenimentului, ajutându-i să descopere 
tainele sportului şi un stil de viaţă sănătos, bazat pe mișcare 
și alimentație echilibrată.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Genpact care, prin
această inițiativă, a ales să sărbătorească zece ani de
prezență în România și să investească în comunitate. Printre
personalitățile din lumea sportului care au ales să se implice
în eveniment s-au numărat: campioanele olimpice Andreea
Răducan, Laura Badea, Alina Dumitru, Camelia Mihalcea și
George Cosac, Președintele Clubului Sportiv Dinamo
București.

Read Across the Globe Day
200 de voluntari din 11 companii partenere (Accenture, 
AROBS Transilvania Software, Continental Automotive, 
Deltatel, DLA Piper, Biroul de avocatură Hațegan, HP, ISDC, 
Luxoft, Metropolitan Life, Raiffeisen Bank) și aproape 1.000 
de copii din București, Cluj și Timișoara au participat pe 19 
octombrie la Read Across the Globe Day, un eveniment 
internațional dedicat lecturii, care își propune să atragă 
atenția asupra problemei globale a analfabetismului. 
În fiecare an, la Read Across the Globe Day, organizații din 
întreaga lume mobilizează mii de voluntari, educatori, 
învățători și profesori care să citească copiilor, încercând să 
doboare un record al celui mai mare număr de copii cărora li 
se citește de către adulți, în decurs de 24 de ore. În România, 
UWRo a organizat evenimentul în 20 de locații în cele trei 
orașe în care activează.

VOLUNTARIAT

• 969 voluntari
• 5.317 ore dedicate comunității

__________________________________________________

Misiunea United Way nu ar putea deveni realitate fără
sprijinul voluntarilor. În 2015, 969 de voluntari, angajați ai
companiilor partenere, au pus timpul, pasiunea şi abilităţile
lor în serviciul comunității, pentru a aduce schimbări pe
termen lung în viețile celor mai vulnerabili dintre noi. În total,
aceștia au donat 5.317 ore de voluntariat.
__________________________________________________

Vizite în proiecte și feedback
Angajații companiilor partenere au acces constant la
proiectele noastre, merg în vizite pe teren, iar apoi ne oferă 
feedback prin rapoartele lor și sugestii pentru eficientizarea 
proiectelor, acolo unde este nevoie. În 2015, 110 voluntari 
ne-au ajutat să evaluăm nevoile comunității în cele trei arii
în care lucrăm: educație, integrare și sănătate. Voluntarii au 
oferit comunității în jur de 855 de ore din timpul lor, citind și 
analizând propunerile de proiecte, vizitând organizațiile și 
cunoscând beneficiarii programelor noastre.

Mentorat
Angajați ai 6 companii partenere (Accenture, ASSECO, 
Freescale, Genpact, KPMG, Raiffeisen Bank) au oferit 292 de 
ore de voluntariat în cadrul programului de mentorat al 
UWRo, acordând suport individual unor persoane vulnerabile 
care se confruntă cu mari dificultăți în viața de zi cu zi (mame 
singure și/ sau minore, tineri din familii defavorizate). 
Dezvoltând relații de unu la unu cu acestea, mentorii i-au 
ajutat să-și sporească încrederea în sine, dezvoltarea 
abilităților de comunicare, stabilirea unor obiective 
personale și profesionale care să le ajute să depășească 
momente grele din viață.

Tutorat
Un alt grup de voluntari provenind din 8 companii partenere 
(Accenture, Alcatel-Lucent, ASSECO, Centrade, DLA Piper, 
Freescale, KPMG, Raiffeisen Bank) au oferit 668 de ore de 
voluntariat în cadrul programului de tutorat dezvoltat de 
UWRo, sprijinind copii și tineri din familii cu grave probleme 
sociale și economice în eforturile lor de a își îmbunătăți 
performanțele educaționale (dezvoltarea deprinderilor de 
scris, citit, calcul aritmetic, efectuarea temelor, etc.). Prin 
implicarea lor constantă și dedicare, tutorii își aduc propriul 
aport la eforturile UWRo de a reduce riscul abandonului 
școlar și de a crește șansele copiilor vulnerabili la un viitor 
mai bun.



In 2015, UWRo a colaborat cu peste 100 de parteneri importanți – atât companii, cât și donatori la nivel înalt.
  

În fiecare an, prin campania de strângere de fonduri, angajații din companiile partenere donează o sumă fixă către United Way, asigurând un venit

constant pe parcursul întregului an. Companiile sprijină efortul angajaților, contribuind cu o sponsorizare, cel mai adesea egală cu cea a angajaților.

SOCIETATEA TOCQUEVILLE – În 2015, fiecare membru al Societății Tocqueville a susținut, prin contribuția sa, 30 de copii să meargă la școală, 

asigurându-le o masă caldă pe zi, ajutor la teme și pregătire suplimentară în centre de zi sau programe after-school, rechizite și îmbrăcăminte pe 

toată durata anului. În lume, Societatea reunește peste 25.000 de membri și a fost fondată în urmă cu 30 de ani pentru a recunoaște donatorii 

generoși care contribuie anual cu donații între 10.000 $ și 1 milion $ la United Way.

DONATORI LEADERSHIP – Prin contribuțiile lor financiare de peste 1.000 $ pe an, Donatorii Leadership sunt un exemplu de generozitate și implicare în

comunitate. La acest nivel, un singur donator ajută într-un an 6 persoane în dificultate să obțină o calificare, să își găsească un loc de muncă și să își

întrețină familia.

Kannan Venugopal
Mihai Tudor
Monica Udrescu
Ovidiu Șandor
Radu Florescu
Ruxandra Dumitrașcu 
Șerban Toader
Ștefania Eugenia Popp
Victor Geus
Vladimir Kalinov

PRO-BONO

3M
Centrade - Cheil

Class IT
Coca-Cola HBC Romania 
CS Dinamo București 
Dacris
Deloitte 
DLA Piper
Editura Litera
Genpact Cluj
GSK
Hotel Central
KPMG
PR&More 
PricewaterhouseCoopers 
Prima TV
Raiffeisen Bank 
Regina Maria 
Steakhouse Group 
Stejarii Country Club 
TNT
Wave Division 
    Webspire

NHR Agropartners
NXP
Radisson Blu
Telekom
TMF Group
TNT
Ursus Breweries
Wave
Xerox

TOCQUEVILLE SOCIETY

Steven van Groningen
Peter Weiss
Marian Dinu
Lidia and Dan Fați
Ioana Hațegan
Andrei Pogonaru

LEADERSHIP GIVERS

Adriana Stoica
Alexandra Florea 
Bob de Man
Bogdan Bibicu
Călin Avram
Cătălin Stratulat
Cristian Popescu
Cristina Grigorescu
Diana Rosetka
Felix Daniliuc
Florin Lincaru
Helen Tomlinson
Ileana Farmache
Irina Kubinschi 
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3M 
Allianz Țiriac
AROBS
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BNP Paribas – Cardif 
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Centrade – Cheil
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Chance 4 Children
CMS Cameron McKenna
Continental
COTY
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Deltatel
DoubleTree by Hilton
Electronic Arts
Eli Lilly
EnergoBit
Equatorial
EXL
Gameloft
Hampton
Hațegan Law Office
HP
IBM
JW Marriott
Kinstellar
KPMG
Lenovo
Microchip
Microsoft
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Mott Foundation, PepsiCo, Accenture, Citi

Group, GlaxoSmithKline, Johnson Wax

Raiffeisen Asset Management, Lenovo,

Raiffeisen Leasing, DLA Piper,

Balul Vienez de la Timisoara
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În 2015, UWRo a strâns fonduri în valoare de 4.560.342 RON pentru a dezvolta și susține pe termen lung inițiative și
programe în București, Cluj și Timișoara. Informațiile financiare de mai jos fac parte din situația financiară pentru 
2015, auditată de către PricewaterhouseCoopers. Raportul de audit complet este disponibil pe www.unitedway.ro.

Sponsorizările din partea companiilor reprezintă fonduri pe care companiile le-au donat pentru a sprijini
misiunea United Way România și programele sale care promovează educația, integrarea socio-economică și
sănătatea. În 2015, peste 50 de companii au contribuit la activitatea noastră.

Donațiile din partea persoanelor fizice constau în donații salariale din partea angajaților companiilor 
partenere, precum și în donații substanțiale din partea membrilor Societății Alexis de Tocqueville și a Donatorilor 
Leadership, care aleg să aducă o contribuție semnificativă programelor noastre, la nivel personal.

Granturile sunt fonduri primite de la fundații internaționale pentru dezvoltare organizațională.

Dobânzile și alte venituri includ venituri generate din investiții și activități conexe.

Cheltuielile de programe includ granturile acordate de UWRo unui număr de peste 50 de organizații locale
care implementează proiecte sociale, precum și susținerea financiară alocată evenimentelor comunitare.

Cheltuielile non-operaționale includ taxe de membru, impozite și comisioane bancare.

Activitățile generale și administrative includ serviciile administrative, financiare, juridice, cele legate de
strângerea de fonduri, resurse umane, IT și alte servicii necesare bunei funcționări a organizației.
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