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C

irca 41,7% dintre românii cu
vârste de sub 18 ani sunt
supuși riscului de sărăcie
sau excluziune socială,
conform datelor biroului
european de statistică Eurostat. Este
cea mai mare proporție din Uniunea
Europeană. În Anul Centenarului, în
România, 4 din 10 tineri și 4 din 10 copii
trăiau în risc de sărăcie și excluziune
socială.
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Cifrele acestea reprezintă oameni.
Fiecare procent se traduce în copii
și tineri care nu au ce mânca, nu au
condiții minime de trai și nu au șansa
unei educații școlare.
United Way reprezintă oameni. Care
cred că fiecare copil are dreptul la
reușită în viață. Pentru noi, filantropia
nu e doar un act de caritate, ci un
angajament față de societate, față de

LIVE UNITED
noi înșine și față de comunitatea din
care facem parte. Pentru că, în crearea
și definirea progresului, viitorului
și, mai presus de toate, a identității
individuale avem nevoie de susținere și
de solidaritate - de întreaga comunitate.
Iar o comunitate devine prosperă atunci
când fiecare membru are oportunitatea
de a duce o viață decentă, de a-și
descoperi și valorifica potențialul.
În 2018 am reușit, cu sprijinul a 68 de
companii, peste 2.000 de donatori
individuali, 48 de donatori majori și 1632
de voluntari să oferim șanse pentru
10.409 copii, tineri și vârstnici aflați în
situații de risc.

În spatele acestor cifre se găsesc
oameni. Raportul anual United Way
România este, la rândul său, despre
oameni. Despre persoanele care au
reușit, și în 2018, să influențeze în mod
pozitiv comunitățile și viețile celorlalți.
Tot ceea ce am realizat în acest an
a fost posibil cu sprijinul donatorilor,
partenerilor, voluntarilor și susținătorilor
United Way România, cărora dorim să le
mulțumim.
Lumea în care trăim poate fi îmbunătățită
prin eforturi comune, prin consens
și cooperare, cu ajutorul oamenilor
pregătiți și dornici să schimbe ceva, să
ajute comunitatea.
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LIVE UNITED
DESPRE NOI
United Way România este o fundație
românească independentă, afiliată la
United Way Worldwide, care cuprinde
o rețea de aproape 1.800 de organizații
locale din 43 de țări. În fiecare an,
companiile partenere United Way și
angajații acestora, donatori și voluntari,
contribuie cu peste 4 miliarde de dolari
și 25 de milioane de ore de voluntariat
pentru a ajuta oameni în dificultate să
ducă o viață mai bună - ceea ce face din
United Way cea mai mare organizație
nonprofit din lume!
Din 2004, United Way România
(UWRo) sprijină programe și inițiative
sociale care îmbunătățesc viețile
copiilor, adulților și vârstnicilor aflați
în dificultate. Munca noastră se
concentrează pe cele trei direcții care
pun bazele unei comunități prospere:
I acces la o EDUCAȚIE de calitate;
I servicii bune de SĂNĂTATE;
I un
VENIT suficient pentru a
întreține o familie.

CUM ACȚIONĂM
I Sprijinim
oferirea de servicii
educaționale, de sănătate și de
integrare persoanelor defavorizate din
România, pentru ca acestea să aibă o
viață mai bună;
I Implicăm un număr cât mai mare
de parteneri – organizații, companii,
instituții și persoane private în activități
de responsabilitate socială, filantropie
și voluntariat;
I Contribuim
la
întărirea
și
consolidarea societății civile din
România, în special a serviciilor sociale
prestate de ONG-uri;
I Susținem instituțiile guvernamentale
în efortul lor de a construi comunități
prospere;
I Aplicăm și promovăm transparența
și profesionalismul.

VIZIUNE
Viziunea UWRo este aceea a unei
comunități prospere, capabile de a-și
susține membrii să-și atingă potențialul
maxim.

MISIUNE
Misiunea noastră este să îmbunătățim
calitatea vieții în comunitate, prin
încurajarea
donațiilor
individuale,
corporatiste și a voluntariatului.
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VALORILE UNITED WAY

RESPONSABILITATE

GRIJA PENTRU OAMENI
Mobilizăm comunități, pentru a schimba
vieți și a crea o societate mai bună.

Ne asumăm răspunderea de a
îmbunătăți viața celor din comunitatea
din care facem parte și, în special, a
celor nevoiași.

INTEGRITATE
Integritatea și credibilitatea fiecărui
angajat al organizației, ale membrilor
conducerii,
ale
voluntarilor
și
beneficiarilor sunt esențiale pentru
forța și succesul organizației noastre.

TRANSPARENȚĂ
Suntem deschiși, transparenți
responsabili în tot ceea ce facem.
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și

EFICIENȚĂ
Obținem un real impact în
comunitate, răspunzând eficient
celor mai presante probleme
și susținând cele mai
vulnerabile grupuri.

LIVE UNITED

United Way Worldwide

U

nited Way este prezentă în
aproape 1.800 de comunități
din peste 40 de țări și teritorii
din întreaga lume. Dezvoltăm
și susținem programe de
educație, stabilitate financiară și sănătate - pilonii unei comunități prospere.

United Way este cea mai mare organizație nonprofit privată din lume și anual îmbunătățește viețile a peste 60 de
milioane de oameni din toată lumea, cu
ajutorul a 2,8 milioane de voluntari și a 9
milioane de donatori care contribuie cu
suma de 4,7 miliarde $.
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REZULTATE ŞI POVEŞTI
DE SUCCES

CE AM REALIZAT ÎN 2018
Împreună, în 2018, am ajuns la 10.409
de oameni. Dar, dincolo de cifre și
statistici, anul 2018 este suma tuturor
vieților schimbate, lecțiilor învățate
despre solidaritate, voluntariat,
implicare socială, impact sustenabil
și angajament față de comunitate și
prosperitate.
I 6375 de copii din medii defavorizate
au fost sprijiniți să rămână la școală;
I 1467 de tineri și adulți în dificultate
(tineri din centre de plasament,
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persoane fără adăpost, mame singure,
persoane cu dizabilități, părinți și tineri
din familii sărace) au fost sprijiniți,
pentru a se integra social și profesional;
I 2567
de
copii,
adulți
și
vârstnici au primit îngrijiri sociale și
medicale de bază,
pentru a putea duce
o viață demnă.

LIVE UNITED
EDUCAȚIE
Dacă pentru cei mai mulți dintre noi
școala a fost o etapă firească în evoluție,
astăzi, pentru mulți copii, șansa de a
merge la școală este un adevărat lux.
Dorința de a afla mai multe și de a fi
educat este un vis greu de atins pentru
cei mai puțin norocoși. Pentru mulți
copii din România, ai căror părinți se
luptă pentru traiul zilnic, școala nu este
deloc o prioritate.
Educația este un drept al tuturor copiilor,
indiferent de mediul în care s-au născut.
Doar că, în România, numai o treime
dintre copiii defavorizați termină
școala generală. Fără șanse reale și
acces continuu la educație, mulți dintre
acești copii riscă să ajungă la rândul lor
adulți în dificultate, care se vor lupta cu
sărăcia și cu lipsurile.
United Way Romania crede în abordarea
integrată a educației - fundamentul unei
societăți sănătoase. Pentru ca un copil
sau un tânăr să aibă acces la educație
de calitate este nevoie de implicarea
tuturor membrilor comunității.

ÎNVAȚĂ SĂ REUŞEŞTI
Programul ,,Învață să reușești” își dorește să crească șansele copiilor de a deveni un factor de schimbare în comunitate. Printr-o intervenție integrată, în care
acțiunile sunt construite în jurul nevoilor
copiilor, dar care ia în calcul și responsabilitatea părinților și profesorilor pentru
dezvoltarea acestora, șansele copiilor
de a rupe barierele sărăciei și de a avea
un impact pozitiv în comunitate cresc
semnificativ. Până în acest moment,
peste 6.500 de copii au fost înscriși în
program.

Abandonul școlar sau lipsa oricărei
forme de învățământ este o problema
gravă în România și, fără o intervenție
integrată, va continua să se accentueze în multe comunități.
Programul „Învață să reușești” își dorește să îmbunătățească viața copiilor
prin acces la educație, iar principalele
obiective sunt următoarele:
I Creșterea prezenței școlare a copiilor din medii vulnerabile;
I Îmbunătățirea situației școlare a
copiilor aflați în program, prin activități
de tutorat și mentorat;
I Îmbunătățirea abilităților de predare și empatie a profesorilor care lucrează cu copii din medii dezavantajate;
I Creșterea numărului de adolescenți
care își continuă educația și se pregătesc pentru intrarea pe piața muncii;
I Dezvoltarea gradului de conștientizare a importanței educației la nivelul
părinților.
Printr-o abordare temeinică, programul
devine un real succes având ca elemente asigurarea nevoilor materiale ale copiilor (mâncare, rechizite, îmbrăcăminte
etc.), oferirea de sprijin educațional cu
ajutorul specialiștilor și a voluntarilor
(tutori și mentori), facilitarea accesului la activități extra curriculare, lucrul
cu părinții pentru sprijin psiho-social
și dezvoltarea abilităților profesorilor
pentru lucrul cu copiii din medii defavorizate.
Activitățile principale
1. Program after-school pentru copii
Copiii primesc asistență personalizată și suport educațional în centrele
de zi partenere și în programe sociale
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de after-school. Copiii beneficiază de
ajutor la rezolvarea temelor și pentru
recuperarea decalajelor educaționale, îmbunătățindu-și astfel rezultatele
școlare. Pentru dezvoltarea personală,
copiii participă la diferite activități care
includ: cluburi de citit și de pictură, ateliere de utilizare a unui PC, prezentări
despre reguli de bază pentru o igienă
corespunzătoare, activități sportive,
vizite la muzee și alte activități care le
îmbunătățesc abilitățile de comunicare.
2. Ajutor material pentru copii
I ținând cont de faptul că principala cauză a absenteismului școlar este
sărăcia, este imperativ să ne asigurăm
că școala este gratuită pentru copiii din
mediile defavorizate;
I în cadrul proiectului, toți copiii beneficiază zilnic de o masă caldă sau o
gustare sănătoasă, precum și de ajutor
financiar prin asigurarea de rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte, produse
de igienă și medicamente;
I deoarece în timpul vacanțelor de
vară în care copiii din mediile defavorizate nu mai iau contact cu nicio formă
de educație, oferim kit-uri educaționale
care includ cărți, materiale creative, jocuri educaționale etc.
3. Academia Profesorilor
I profesorii își îmbunătățesc metodele de lucru cu copiii din mediile defavorizate;
I activitățile Academiei au la bază un
curriculum dezvoltat de către specialiștii din programele United Way. Principalele teme ale Academiei sunt prevenirea abandonului școlar, identificarea
problemelor sociale ale copiilor, motivarea, egalitatea de șanse și comunicarea
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cu părinții.
4. Activități cu tutori și mentori voluntari
I Voluntarii oferă sprijin copiilor la
citit, scris, matematică și la rezolvarea
temelor, atât în timpul anului școlar, cât
și în vacanța de vară;
I Programul de mentorat este dedicat adolescenților din proiect și își dorește să facă din voluntarii United Way
modele de viață pentru beneficiari.
5. Academia Părinților
I părinții frecventează lunar întâlnirile din cadrul Academiei Părinților și își
vor îmbunătăți abilitățile de parenting.
Aceste întâlniri sunt facilitate de psihologi sau asistenți sociali și au scopul de
a dezvolta relația dintre copii, părinți și
școală.

LIVE UNI

Împreu

6.375
DE COPII DIN MEDII DEFAVORIZATE AU FOST SPRIJINIȚI
SĂ RĂMÂNĂ LA ŞCOALĂ

LIVE UNITED
REZULTATE 2018
În 2018, United Way România a sprijinit
6375 de copii din medii defavorizate să
nu își întrerupă educația.
I 4181 de copii din comunități sărace au fost sprijiniți să meargă la școală
și grădiniță;
I 1928 de copii spitalizați pe o perioada lungă au participat la programe
educative și de terapie prin artă;
I 266 de copii cu tulburări de spectrul autist sau cu dizabilități neuro-motorii au beneficiat de servicii individualizate de recuperare intensivă, fiind astfel
ajutați să se integreze social;
I 137 de profesori au participat la
întâlniri cu specialiști în care au fost
abordate aspecte practice legate de
munca cu copiii și tinerii aflați în situații
de vulnerabilitate, proceduri referitoare

la prevenirea abandonului școlar și rolul
cadrelor didactice în acest proces;
I 428 de părinți ai copiilor susținuți
să nu abandoneze școala au participat
frecvent la întâlnirile Academiei Părinților;
I 80 de profesori, cadre medicale și
părinți au fost pregătiți să interacționeze cu copiii cu autism și cu cei cu deficiențe de auz/văz, fiind inițiați în limbajul
semnelor prin participarea la diferite
cursuri de specializare.

ITED LIVE UNITED

nă, în 2018, am ajutat 10.409 de persoane.

1.467
DE TINERI ŞI ADULȚI ÎN DIFICULTATE (TINERI DIN
CENTRE DE PLASAMENT, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST,
MAME SINGURE, PERSOANE CU DIZABILITĂȚI,
PĂRINȚI ŞI TINERI DIN FAMILII SĂRACE) AU FOST
SPRIJINIȚI, PENTRU A SE INTEGRA SOCIAL ŞI
PROFESIONAL

2.567
DE COPII, ADULȚI ŞI VÂRSTNICI AU PRIMIT
ÎNGRIJIRI SOCIALE ŞI MEDICALE DE BAZĂ,
PENTRU A PUTEA DUCE O VIAȚĂ DEMNĂ
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EDUCAȚIA - CENTRUL SCHIMBĂRII
ÎN COMUNITATE
Prin programul cu o durată de 5 ani au
fost înființate și susținute 12 Centre
Comunitare, care funcționează ca
hub-uri comunitare. Având la bază
bunele practici ale proiectului „Învață să
reușești” și beneficiind de o finanțare
oferită de Fundațiile Velux și Globalworth,
programul „Educația - Centrul Schimbării
în Comunitate” dezvoltă un model
integrat de intervenție, menit să genereze
o schimbare de durată în comunitate.
Scopul programului este să reducă rata
de abandon școlar, prin îmbunătățirea
relației din cercul comunitate-școalăfamilie, concentrându-se asupra copilului.
În 2018, în cele 12 Centre Comunitare
înființate la Urlați, Fundulea, Băicoi,
Jilava, Pădureni, Cluj-Napoca (Pata-Rât),
Sânandrei, Mașloc, Carani, Șemlacu,
Bucovăț și Școala nr. 20 (Timișoara), au
fost ajutați 1697 de copii, 240 de copii au
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participat la activități de tutoring, au avut
loc 978 activități de învățare non formală,
107 excursii și 140 activități cu invitați.
Totodată, au fost formați 65 de educatori
parentali și 48 de mediatori școlari.
În acest program, dezvoltat între
anii 2017-2021 vor fi implicați 3.500
de copii, 2.800 de părinți și 700 de
profesori în peste 1.700 de activități
educative.

LIVE UNITED
Mihai, cuceritorul de medalii la karate
Mihai, un băiat de 12 ani care provine
dintr-o familie greu încercată, era un
adolescent tulburat. Are un frate și o
soră mai mari, mama este casnică, tatăl
lucrează ca zilier în construcții și stau,
cu toții, într-o locuință sărăcăcioasă.
Pentru că părinții nu îi pot ajuta la lecții,
cei trei frați sunt beneficiari ai programului ,,Învață să reușești” al United Way România, frecventând centrul de zi al Fundației Inocenți din București.
Până nu de mult, Mihai era un copil cu
un comportament agresiv, avea conflicte cu colegii, iar psihologul Fundației
avea întâlniri dese cu el, pentru a-l ajuta
să-și găsească echilibrul. Până într-o zi,
când băiatul s-a întâlnit cu sensei, un
voluntar implicat, deținător al Centurii
Negre la karate, care antrenează cu dedicare copiii din cadrul Fundației „Inocenți”. Mihai a început să urmeze cursuri de karate și, în scurt timp, a dovedit
că este talentat, are forță și precizie și
a dezvoltat o adevărată pasiune pentru
acest sport. S-a remarcat imediat printre ceilalți copii și, treptat, a început să
participe și la concursuri.
La numai câteva luni de la primele antrenamente a început să câștige primele medalii. Mai întâi la concursuri naționale, apoi internaționale, viitorul fiind
foarte promițător dacă va continua antrenamentele în același ritm. Mai mult
decât atât, rezultatele la învățătură s-au
îmbunătățit considerabil. La școală, Mihai dă dovadă de perseverență și maturitate, ajutându-i cu sfaturi și îndrumări
pe copiii mai mici din program.
Rezultate obținute în competițiile de
karate și la școală sunt, desigur, rezultatele muncii și eforturilor lui Mihai.
Dar acestea au fost posibile și datorită

includerii adolescentului în programul
Învață să reușești al United Way România.
Laurențiu, băiatul care face pizza
Laurențiu este un tânăr care provine
dintr-o familie numeroasă, cu opt copii.
Veniturile familiei sunt extrem de reduse, mama fiind pensionată medical. Cu
toții trăiesc, alături de mama lor, într-o
cameră închiriată, care nu este racordată la rețeaua de gaze, iar baia și bucătăria sunt improvizate pe un hol. Pe lângă
grijile materiale, lipsa spațiului este un
alt motiv pentru care copiii familiei sunt
sprijiniți de Fundația Joyo, prin programul “Învață să reușești” al United Way
Romania.
Prin includerea în programul desfășurat
de fundație la Casa Florian din București, copiii beneficiază de sprijin pedagogic, psihologic, social și material.
Astfel, viața lor s-a îmbunătățit semnificativ. Copiii se bucură zilnic de o masă
caldă, gustări, ajutor la teme, primesc
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rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și
sprijin material pentru a-și putea plăti la
timp utilitățile.
Laurențiu a înțeles cât de important
este să mergi la școală și să înveți o
meserie. A făcut toate eforturile pentru
a nu abandona lupta și pentru a lua note
cât mai bune, a valorificat toate oportunitățile apărute în drumul său și și-a îmbunătățit permanent abilitățile sociale
și capacitatea de comunicare cu cei din
jur. Mai mult, a înțeles cât de important
este să își mențină o stare de sănătate
cât mai bună și să se pregătească pentru o viitoare viață profesională. A urmat
chiar și un curs de preparator de pizza și
se gândește să înceapă cât mai curând
să practice această meserie.
,,Fundația a fost o a doua familie pentru
mine și am multe motive să zic asta.
Frații au fost cu mine și am putut să îmi
continui școala, ca și ei. Aici am avut
ocazia să înțeleg cât de important este
să nu te lași de școală. Mă gândesc să
dau și la Politehnică și să mă și angajez,
să fiu și eu pe picioarele mele”, spune
Laurențiu - unul dintre cei 6500 de copii din România care beneficiază de
programul “Învață să reușești” al United
Way România.
O casă mai mare pentru Alin și Andreea
,,Cel mai mult îmi place să merg în parc
duminica, să mănânc orez, iar albastrul
ca apa este cea mai frumoasă culoare”,
spune Alin, frățiorul de 8 ani al Andreei.
Ea zâmbește. Zâmbește mereu și e
foarte cuminte. Are 12 ani, învață bine,
îi place matematica, citește și ar vrea să
aibă cât mai multe cărți. Îi place chiar și
poezia și începe să-mi recite „Concertul

14

primăverii” de George Coșbuc. „Sarmale
sau pizza, nu știu exact ce mâncare preferată să aleg”, mai spune ea.
Alin și Andreea locuiesc alături de părinți într-o casă cu două camere. Locuința este racordată la sistemul de energie
electrică și la rețeaua de apă curentă,
dar nu are canalizare. Veniturile familiei
sunt foarte reduse. Mama lor este casnică și ajută, ca voluntar, Asociația Ana
și Copiii, iar tatăl este muncitor necalificat în construcții. Alin și Andreea sunt
sprijiniți de United Way România prin
Centrul Comunitar „Ana și Copiii” din
localitate, unde vin în fiecare zi a săptămânii. Aici iau masa de prânz, primesc
pachețelul pentru școală, își fac temele,

LIVE UNITED
se joacă, participă la activități de educație non-formală și merg în excursii. Rezultatele școlare ale Andreei sunt din ce
în ce mai bune, iar învățătoarea o laudă
și este foarte mulțumită de progresele
ei. Cu ajutorul Asociației, întreaga familie și-a îmbunătățit condițiile locative, reușind să construiască o nouă cameră și
să refacă acoperișul casei.
Dulciuri și poezii
Diana (14 ani), Ana-Maria (13 ani) și Daria (5 ani) locuiesc cu tatăl lor în Urlați,
jud. Prahova, în două camere ale casei
bunicilor paterni. În aceeași casă mai
stau și bunicii, bunica tatălui și un frate
al acestuia, alături de soție și copil. Fiecare dintre fete are visele și pasiunile
ei, chiar dacă bunica a luat locul mamei.
Tatăl își crește cele trei fete singur, pentru că este despărțit de mama lor, care
locuiește în altă parte, cu copilul cel mai
mic al familiei, un băiețel de trei ani.
Venitul familiei se rezumă la alocațiile
fetelor și puținul câștigat de tatăl care
lucrează ca muncitor necalificat, sezonier, în construcții.
Cele trei surori sunt sprijinite de United
Way România prin Centrul Comunitar
„Ana și Copiii” din Urlați, unde vin cu
plăcere și care le-a ajutat să își îmbunătățească rezultatele școlare. Copiii vin
la centru în fiecare zi a săptămânii, iar
aici primesc o masă caldă și o gustare,
își fac temele, merg în excursii, tabere și iau parte la activități de educație
non-formală. Aceste activități contribuie
la educația lor financiară, pentru sănătate, educația civică, le învață să lucreze în
echipă sau să își dezvolte abilitățile de
comunicare și negociere. Rezultatele lor
școlare s-au îmbunătățit vizibil, datorită

frecventării centrului unde copiii sunt
ajutați zilnic la teme și lucrează suplimentar.
Daria, cea mai mică dintre fete, merge la
grădiniță și îi place pentru că „sunt mulți
copii”. Iubește rozul și spaghetele și își
dorește o bicicletă. Anei-Maria, sora de
13 ani a Dariei, îi plac Limba Română și
tehnologia, brățările, fast-food-ul, pastele, negrul, salata și câinii. Diana, sora lor
de 14 ani, este pasionată de poezie și îi
plac dulciurile. ,,Aș mânca toată ziua numai dulciuri”, râde ea. Citește poezii, le
recită și și-ar dori să și scrie poezii. Materia ei preferată este Româna și visează să facă o școală de make-up. Dacă ar
fi să schimbe ceva la ea acum, la 14 ani,
n-ar schimba nimic.

INTEGRARE
Drumul spre reușită
În România, 7 milioane de oameni sunt
expuși riscului de sărăcie și excluziune
socială. Tineri provenind din centre de
plasament, oameni cu dizabilități sau
fără adăpost nu au șanse reale să rupă
cercul sărăciei și se confruntă cu mai
multe tipuri de excludere socială, fie din
cauza nivelului scăzut de educație, fie
pentru că le lipsesc documentele legale
necesare pentru angajare și accesul la
informații.
Drumul spre reușită - principalul nostru
program pentru integrare socială și
profesională - a devenit un model de
abordare integrată care asigură șanse
reale la un loc de muncă și obținerea
independenței financiare pentru tinerii
și adulții vulnerabili, prin consiliere
profesională, cursuri de calificare și
educație financiară.
Drumul spre reușită a fost conceput ca
un program integrat de intervenție, cu o
durată de doi ani, menit să transforme
beneficiarul dintr-un individ vulnerabil,
dependent de asistență socială,
într-un membru activ al comunității,
independent financiar. Activitățile din
program includ cursuri de calificare,
consiliere vocațională și de carieră,
traininguri pentru dezvoltarea abilităților,
workshop-uri și sesiuni individuale de
lucru pe teme practice (cum să faci un
CV, cum să cauți un loc de muncă pe
internet, cum te prezinți la interviu etc.)
sau acțiuni de tip job shadowing, prin
care un tânăr din program însoțește un
angajat dintr-o companie pe durata unei
zile de lucru.
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REZULTATE
I 1476 de tineri, adulți și părinți în
dificultate au primit consiliere socială,
psihologică și juridică pentru a se
integra social;
I 432 de persoane au beneficiat de
consiliere vocațională privind integrarea
pe piața muncii;
I 65 de persoane s-au calificat în
diverse domenii în urmă participării la
cursuri de calificare profesională;
I 232 de persoane s-au angajat;
I 160 de persoane fără adăpost și-au
îmbunătățit viețile și au fost integrate în
comunitate;
I 42 de mame singure au primit
adăpost și/sau asistență socială pentru
a depăși momentele dificile;
I 125 de vârstnici au participat la
activități de prevenire a marginalizării și
izolării sociale.

LIVE UNITED

Adrian, mândru că a devenit
independent financiar
Adrian, un tânăr trecut de 30 de ani, a fost
recent eliberat din închisoare. Nu a avut
o viață ușoară. S-a izbit de o mulțime
de probleme, dar, în timpul privării de
libertate, a înțeles importanța calificării
profesionale. Nu s-a lăsat copleșit de
probleme și, cu ajutorul unui program
al Organizației Umanitare CONCORDIA,
susținută de United Way România,
în timpul petrecut în penitenciar, a
urmat un curs de formare în domeniul
vânzărilor. După eliberare, certificatul de
calificare profesională și un anunț online
l-au ajutat să obțină un loc de muncă la o
benzinărie, unde cunoștințele dobândite
în timpul cursului l-au ajutat să își
ducă sarcinile la îndeplinire și chiar să
promoveze. Mai departe, intenționează
să urmeze un alt curs de pregătire,
pentru a deveni electrician.

După toate piedicile depășite și porțile
pe care le-a deschis datorită pregătirii
profesionale, Adrian este mândru că
a devenit independent din punct de
vedere financiar și este capabil să
obțină și să păstreze un loc de muncă
stabil. Știe că, datorită Organizației
Umanitare CONCORDIA și United Way
România, poate acum să aspire către
noi posibilități și către un viitor din ce în
ce mai bun.
,,Deși am fost inițial angajat pentru o
perioadă de probă de 90 de zile, după o
doar lună am fost anunțat de șeful stației
că am trecut cu ușurință de perioada de
probă și am primit felicitările acestuia,
însoțite de bucuria lor de a mă încadra
în familia brand-ului lor. M-am străduit în
continuare ca la muncă să-mi dau toată
silința și să obțin rezultatele cele mai
bune, inclusiv la acele evaluări periodice
ale salariaților făcute de angajator. Nu
după mult timp mi-a crescut și salariul.
Îmi este foarte bine la acest job (...) și,
chiar dacă avem multe sarcini, sunt
foarte mulțumit... mai ales că primim și
bonuri de masă”, spune Adrian.
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prin care a trecut, datorită sprijinului
oferit prin intermediul United Way
România, este bucuros că a reușit să își
găsească propriul drum în viață.
“M-au lăsat să cad singur și să mă ridic
singur, să fiu independent, să fiu atent la
alegerile pe care le fac. Mi-au dat șansa
să înțeleg cu adevărat ce înseamnă
libertatea, să îmi aleg singur drumul
potrivit pentru viitorul meu”, spune
tânărul.
Drumul lui Viorel către independența
financiară
Viorel a ajuns la organizația CONCORDIA,
susținută de United Way România, la
începutul anului 2018, după o perioadă
grea și îndelungată de șomaj. În trecut,
tânărul care are acum 27 de ani a lucrat
ca ajutor de bucătar, dar, nefăcând
față presiunii de la locul de muncă, a
renunțat. La CONCORDIA, a luat parte
la un program de Job Coaching, care se
axează atât pe dezvoltarea profesională,
cât și pe cea personală. În cadrul acestui
program, Viorel a urmat un curs de
formare pentru lucrătorii în comerț,
dobândind o calificare ce îi va îmbunătăți
pe viitor șansele de reușită într-un
domeniu nou. În același timp, Viorel a
avut parte de consiliere psihologică, cu
scopul de a-și crește încrederea de sine.
Tot pe planul dezvoltării personale, a
învățat ce înseamnă să fii independent:
pe parcursul pregătirii i-a fost oferită
șansa de a plăti o sumă mică drept
chirie pentru apartamentul primit.
Astfel, a învățat cum să își gestioneze
responsabil fondurile și că poate reuși
să se susțină și pe cont propriu.
În prezent, datorită sprijinului primit,
Viorel a reușit să se angajeze și
muncește la Carrefour Militari, ca
lucrător comercial. După experiențele
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SĂNĂTATE
Datorită programelor United Way, copiii,
tinerii, adulții și vârstnicii cu probleme
grave de sănătate beneficiază de îngrijiri
medicale și sociale la domiciliu, iar bolnavii în stare foarte gravă primesc îngrijire paliativă (controlul durerii, consiliere
psihologică pentru pacienți și familiile
lor) în centre rezidențiale sau la spital.
Mai mult decât atât, UWRo susține inițiative și programe de prevenție și tratament precoce pentru evitarea problemelor serioase de sănătate în comunitățile
defavorizate.
Ei cui rămân?
Tanti Nina și nenea Anghel trăiesc o viață
amărâtă, plină de neajunsuri. Ea are 77
ani, iar el 80. Nenea Anghel e imobilizat
la pat de peste 5 ani. Împreună locuiesc
într-o clădire cu două camere năpădite
de mucegai și igrasie, cu bucătăria
încropită într-o prispă din exteriorul
casei. Și, poate s-ar fi resemnat, ca mulți
alții, dar Tanti Nina și nenea Anghel au în
grijă și 3 nepoți, ai căror părinți au murit
într-un accident pe când cel mic avea
doar 5 luni. Pentru acești nepoți tanti
Nina se trezește în fiecare dimineață

LIVE UNITED
cu speranța unui viitor mai bun. Tanti
Nina, ca mai toți bunicii noștri care s-au
născut și au trăit la țară, a făcut doar 4
clase și apoi s-a angajat la CAP, pe când
avea doar 19 ani. Acolo a lucrat toată
viața. Din motive greu de explicat nu au
existat înregistrări concrete ale anilor de
muncă și a rămas fără pensie. În fiecare
lună, în fiecare zi, tanti Nina încearcă să
împartă puținii bani din pensia bătrânului
între medicamente, mâncare, haine și
încălțări pentru copii. De cărți, caiete,
ghiozdane și alte rechizite nici nu se
pune problema, pentru că nu au de unde.
Pentru Tanti Nina, munca nu s-a
oprit niciodată. Bătrânețea, boala și
sentimentul de neputință o pândesc în
fiecare zi. Tanti Nina are nevoie să știe
că iarna viitoare nu va mai trebui să își
facă griji de bani pentru lemne de foc,
medicamente pentru soț, cu ce o să se
încalțe copiii pentru a străbate drumul
până la școală sau cine îi va îndruma în
viață și îi va ajuta să reușească la școală.
De 15 ani, United Way România ajunge

acolo unde ne este greu să imaginăm
că se poate trăi, că oamenii își duc
viața. Împreună luptăm pentru ei,
pentru bătrâni ca nenea Anghel și tanti
Nina. Noi suntem vocea lor și facem
tot ce putem pentru viitorul acestor
oameni plini de griji și lipsuri. Luptăm
pentru familiile greu încercate, aflate în
deznădejde, pentru bătrânii care nu mai
au nicio speranță în ziua de azi sau în
cea de mâine și împreună luptăm pentru
ca acești bunici să nu mai trăiască în
uitare, sărăcie, boală și deznădejde.

REZULTATE
I 2567 de pacienți (copii, tineri,
adulți, bătrâni) cu venituri mici au
beneficiat de servicii medicale de bază,
au primit consultații, tratamente și
servicii medicale de recuperare în mod
gratuit și îngrijiri la domiciliu;
I 158 de copii cu boli incurabile au
primit îngrijire medicală.
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O rază de speranță pentru bătrânii
singuri
La 83 de ani, după o viață de muncă,
lipsuri și neîmpliniri, trăiește singură,
dintr-o pensie de 640 de lei, în garsoniera
surorii. Cheltuiește aproape toți banii pe
medicamente, pentru că are o sănătate
șubredă. Povestea doamnei Steliana
C. din București este una ca multe
altele: povestea unui bătrân singur. Ca
dumneaei sunt mulți alții în România.

Uitați de rude, lăsați în urmă de copiii
plecați să își facă un rost în lume,
neglijați de un sistem în care pensia e
mai mult promisiune sau, pur și simplu,
ignorați.
Doamna Steliana s-a născut în 1936,
într-o familie săracă din județul Bacău.
Părinții erau ocupați cu muncile
câmpului, așa că frații și surorile s-au
crescut unii pe alții, fără prea multă
școală.
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Sperând într-o soartă mai bună, în
tinerețe a venit în Capitală. Însă viața
în București nu i-a adus doamnei
Condeescu împlinirea la care a sperat.
A lucrat ca zugrav până când s-a
pensionat pe caz de boală, s-a căsătorit,
apoi a divorțat. Nu a avut copii. Așa a
rămas singură, în casa surorii, unde nu o
vizitează nicio rudă. Și-ar dori măcar un
animal de companie, dar nici asta nu își
permite, din lipsa spațiului și a banilor.
Ajutorul a venit, însă, din partea
United Way Romania, prin programul
,,Deschide-i ușa - fii solidar în continuare!”,
desfășurat în colaborare cu Asociația
CARP Omenia. Săptămânal, este vizitată
de îngrijitorul la domiciliu, care o ajută la
aprovizionare, obținerea rețetelor de la
medicul de familie, curățenie în locuință
și, cel mai important, o face să uite,
pentru puțin timp, de singurătate. Tot
în cadrul acestui program, este vizitată
periodic de un medic și un asistent
social, pe care îi primește cu mare
bucurie.
Ajutoarele materiale lunare acordate prin
acest program îi sunt de mare folos, iar
cu banii economisiți, datorită produselor
alimentare și igienico-sanitare primite
lunar, reușește să cumpere o parte
din medicamentele necompensate
prescrise de medic. Are probleme de
sănătate (suferă de Hepatită cronică,
insuficiență cardiacă și boală cronică
renală) și, din această cauză, singurele
deplasări sunt în jurul blocului, unde îi
place să hrănească pisicile fără adăpost.
Pentru Doamna Condeescu ajutorul
primit din partea United Way aduce
o rază de soare într-o bătrânețe plină
de lipsuri. Aduce decență și mai ales
speranța că nu mai este singură, că are
pe cineva aproape, căruia îi pasă.

LIVE UNITED

VOLUNTARII NOŞTRI

M

isiunea United Way este
alimentată de pasiunea a
2,9 milioane de voluntari
din
întreaga
lume.
Voluntarii noștri provin
din țări și medii diferite, dar împărtășesc
o mare pasiune pentru îmbunătățirea
comunităților lor.
În România, anul 2018 a însemnat, pentru
United Way, 1632 voluntari, care au
dăruit, din propriul timp, nu mai puțin de
8387 ore de voluntariat. Mulți din aceștia
au devenit mentori și au reușit să
clădească relații de încredere și

afecțiune cu persoane vulnerabile care
se confruntă cu mari dificultăți în viața
de zi cu zi, de la mame singure, la tineri
aflați în căutarea propriei independențe
financiare. Voluntarii au ajutat la
consolidarea încrederii în propria
persoană, ajutându-i să descopere
oportunități de dezvoltare personală și
profesională.
Totodată, cu ajutorul tutorilor am reușit
să reducem nivelul de abandon școlar
în comunități, unde mii de copii din
medii defavorizate au primit sprijin
aplicat în consolidarea cunoștințelor
educaționale, dezvoltând deprinderi de
scris, citit sau calcul aritmetic.

21

Dincolo de cuvinte: Irina
Sau, mai bine spus, în spatele cuvintelor.
Irina Anca Mureșan este unul din
acei oameni mari care știu cât de
important este să fii alături de copii, să
le arăți respect, apreciere și să crezi în
potențialul lor. Ne demonstrează asta
de trei ani, de când a devenit voluntar
în programul educațional al United
Way Romania. În fiecare săptămână,
Irina vine să le citească celor mici în
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trei centre din județul Timiș, atât din
oraș, cât și din mediul rural. Atelierele
de lectură cu copiii îi încurajează pe
cei mici să citească, să își folosească
imaginația, să se apropie de cuvinte și
să învețe să înțeleagă ceea ce citesc.
Și, mai mult decât atât, copiii învață să
se respecte, să lucreze în echipe și să
înțeleagă ce înseamnă prietenia. Irina
este, totodată și autor al unei cărți pentru
copii: „Dincolo de cuvinte, destăinuirile
unui motan cuminte”.

LIVE UNITED
EVENIMENTE DESFĂŞURATE
CU SPRIJINUL VOLUNTARILOR
Kidovation - Proiect derulat împreună
cu Accenture Industrial Software
Solutions Cluj
Programul ,,Școala după școală”
(februarie)

Kidovation este un proiect din cadrul
programului „Școala după școală”,
derulat împreună cu Accenture Industrial

Software Solutions Cluj, prin care copiii au
învățat să programeze roboței. Proiectul
a durat 5 luni pentru prima grupă de copii.
Donarea zilei de naștere prin platforma
Galantom
În 2015, Elena-Daria Tănasă și-a donat
prima dată ziua de naștere în beneficiul
copiilor sprijiniți prin programele United
Way România. În 2018, Elena a dorit să
repete această experiență, pentru care îi
mulțumim.
„M-a inspirat foarte mult modul în
care United Way luptă să dea o șansă
la o viață normală unor copii cărora
soarta nu le-a aruncat lozul câștigător,
deocamdată. Am realizat că am ajuns
la momentul în care îmi pot lua orice
cadou îmi doresc de ziua mea și de
aceea, de acum încolo, de ziua mea îmi
doresc să dăruiesc, nu să primesc”, a
spus Elena.
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Lidia Fați - unul dintre cei trei fondatori
ai companiei Dacris și membră a
Boardului United Way - și-a donat, de
asemenea, ziua de naștere în beneficiul
copiilor susținuți de United Way.
Sunt gesturi de generozitate care ne
fac mândri să avem aproape asemenea
oameni care ne fac să înțelegem că
eforturile fundației United Way România
au ecouri.

Cadouri pentru copii din partea Rotary
Club, Cluj Napoca

Daruri de Paști din partea Profi
Devine o minunată tradiție ca
Președintele Rotary Club ‘Samvs’ ClujNapoca să își încheie mandatul cu daruri
pentru peste 100 de copii din cele mai
sărace medii, prin intermediul United
Way România. În 2018, a fost rândul
fostului președinte Silviu Roșu să aducă
celor mici bucurie în luna copiilor.
Donare de cărți pentru copii Timișoara
Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, United
Way România, cu sprijinul Profi România,
a oferit celor peste 8000 de copii,
tineri, adulți și vârstnici care fac parte
din programele noastre de educație,
sănătate și integrare profesională
produse alimentare și de curățenie.
Un ajutor de care s-au bucurat familii
întregi care au avut o masă îmbelșugată
și hăinuțe noi de Paști.
Cadouri de 1 Iunie, în parteneriat cu
Fundația Regina Maria
De 1 iunie, peste 150 de copii din 4
centre susținute de United Way din
București, Cluj-Napoca și Timișoara au
sărbătorit cu bucurie „Ziua Copilului”
datorită partenerilor noștri din cadrul
Fundației Regina Maria - Rețeaua
Privată de Sănătate. Ei au pregătit
pentru fiecare copil câte un cadou
personalizat.
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Vacanța mare, vară, povești - cuvinte
în spatele cărora se ascunde bucurie
pentru fiecare copil. Și, pentru ca
vacanța de vară să fie cu adevărat una
de poveste, angajații a șapte companii
partenere au donat peste 550 de
cărți copiilor din proiectele susținute
de United Way Timișoara. Mulțumim
Hațegan Attorneys, ACI Worldwide
Romania, Atos Romania, Eta2U, Profi
România, Raiffeisen Bank România și
Waterford Research Romania.

LIVE UNITED
Raiffeisen Active Summer for Kids

Urmărim ca fiecare program și activitate
pe care le desfășurăm să devină o
oportunitate de învățare, cunoaștere,
sprijin și recreere atât pentru copii, cât
și pentru partenerii și voluntarii noștri.
Alături de Raiffeisen Bank România
am dezvoltat programul Raiffeisen
Active Summer for Kids, pentru a
conecta copiii cu mentori. În cadrul
primei activități, desfășurate pe 12
iulie, 13 voluntari au cunoscut copiii
de la Centrul Steluțelor. Împreună, au
descoperit care este secretul din spatele
tehnicii șervețelului, au pictat ghivece,
au modelat, au împărtășit idei și idealuri
și au plecat fiecare cu suvenirurile
proaspăt realizate: Copiii cu tablourile,
iar voluntarii cu ghivecele, pentru a
planta semințele noilor prietenii.
Reamenajare în curtea școlii
24 iulie, Timișoara

Atunci când voluntarii pun umărul
pentru a-i ajuta pe cei mici, se nasc
lucruri extraordinare.
Sub motto-ul „Părtași la poveste”, pe
21 iulie 2018, United Way, alături de
angajați ai Hamilton Central Europe,
copiii de la Centrul Comunitar și
părinții lor au lucrat în echipă pentru a
transforma Curtea Școlii Gimnaziale
20 (structură a Colegiului Tehnic
Electrotimiș) din Timișoara într-un loc
de poveste, un spațiu prietenos, perfect
pentru activități în aer liber.
Workshop de bijuterii împreună cu
organizația Touched Romania

În luna noiembrie, Asociația Touched
Romania a organizat, împreună cu
United Way România și un grup de
voluntari inimoși de la GSK Consumer
Healthcare, un workshop de creare
a bijuteriilor, care au fost vândute,
iar profitul donat Asociației Touched
Romania. Mămicile și copiii de la
Casa Agar au petrecut clipe plăcute
împreună, iar în după-amiaza aceleiași
zile au participat la un curs de nutriție.
Exatlon Rural
3 septembrie, Timișoara
Sfârșitul vacanței de vară a venit cu
surprize, distracție și provocări pentru
copiii din programul educațional al
United Way din Timișoara. La Școala
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Gimnazială din localitatea Fibiș a avut
loc Exatlonul Rural, un eveniment care
face parte din Turneul celor 5, în cadrul
căruia atât copiii, cât și specialiștii în
educație s-au întrecut în probe mai puțin
obișnuite. După un mic dejun energic,
pe un traseu bine stabilit, copiii au trecut
cu brio cele 5 probe: întinsul rufelor,
curățatul porumbului, săriturile cu sacul
și ... simularea mulsului vacii!
La final, copiii de la centrele comunitare
din Sânandrei, Carani, Mașloc și de la
Școala nr. 20 din Timișoara au primit
diplome, în aplauzele tuturor.

finalul workshop-ului, au împodobit
bradul și au savurat prăjituri delicioase.
I Cadouri pentru copii (21 decembrie)
Copiii din cadrul mai multor centre
de zi au primit, cu ocazia Crăciunului
și a Anului Nou, cadouri și dulciuri și
au petrecut, cu ajutorul United Way
România, într-o atmosferă de veselie și
sărbătoare.
Campania #shoebox (22 decembrie)

Activități de Crăciun

I Workshop
de decorațiuni de
Crăciun împreună cu voluntarii de la
Nobel (21 decembrie) Elfii de la Nobel
au creat ornamente de Crăciun cu
ajutorul copiilor care fac parte din
programele United Way România. La
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Cadourile strânse și oferite de Amway
Romania în cadrul campaniei #shoebox
din luna decembrie au adus zâmbete
și speranță pentru peste 600 de copii
sprijiniți de programele United Way
Romania.

LIVE UNITED

EVENIMENTE UNITED WAY
Gala United Way 2018

L

a cea de a 13-a ediție a Galei
United Way România, care a
avut loc pe 13 martie 2018 la
Hotelul Marriott din București,
au luat parte aproape 200 de
invitați: reprezentanți ai companiilor, ai
organizațiilor non-guvernamentale, ai
instituțiilor, dar și diplomați, artiști și jurnaliști. Gala s-a desfășurat sub semnul
VIITORULUI, pentru a arăta dreptul copiilor și tinerilor vulnerabili la un viitor mai
bun.

Am acordat premii unui număr de 23
companii și 45 donatori individuali majori. De asemenea, au fost premiate 12
Centre Comunitare, 3 organizații, 3 voluntari și 5 reprezentanți ai instituțiilor
publice, profesori și specialiști din sectorul non-profit.
Gala United Way - prezentată
de Sonia Argint-Ionescu (TVR)
- s-a bucurat de prezența E.S.
Hans Klemm, Ambasadorul SUA
în România, E.S. Stella RonnerGrubačić, Ambasadoarea Regatului
Olandei în România, E.S. Tamar
Samash, Ambasadoarea Israelului
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în România și a lui Benedikt Saupe,
Consilier Adjunct Șef de Misiune,
Ambasada Austriei la București.
Premiile Galei au recunoscut și
meritele lui Steven van Groningen și
Andrei Pogonaru pentru contribuția
extraordinară la evenimentul Roundtable
on Philanthropy, dar și pe ale membrilor
Societății Alexis de Tocqueville a
United Way România, din care
mai fac parte Valeria Răcilă van
Groningen, Mariana Gheorghe, Lidia
Fați și Dan Fați, Daniela Toader și
Șerban Toader, Peter Weiss, Marian
Dinu, Ioana Hațegan, Dan Ștefan,
Adrian Mihai, Neculai Mihai, Felix
Pătrășcanu, Vladimir Kalinov, Radu R.
Florescu, Thomas Christian Knobel,
Dan Ștefănescu, Laura Khouri și Mike
Hayde. Generoasa contribuție anuală a
unui membru Tocqueville, în valoare de
peste 10.000 USD, susține 34 de copii
din familii sărace (o clasă de elevi) să
meargă un an de zile la școală.
Un moment emoționant al serii l-a
reprezentat premierea a trei copii
de la Centrul de Zi – Casa Florian,
câștigători ai unui concurs pe tema
Viitorului - provocare lansată de Dacris
copiilor din programele United Way.
Bogdan, Sergiu și Nicoleta au citit
compunerile lor pe scenă și au fost
premiați de către Lidia Fați, unul dintre
cei trei membri fondatori Dacris.
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Romania la Centenar - 21 martie

În luna martie, Fundația United Way
România a participat la dezbaterea
„România la Centenar” și a organizat,
în Anul Centenarului, prezentarea
modelului de intervenție integrată
implementat prin programul nostru
„Educația - centrul schimbării în
comunitate”.

Spectacol de teatru: piesa Pantalone în
lună, oferită de Teatrul Ion Creangă 28 aprilie
Într-o frumoasă zi de primăvară, la final
de aprilie, copiii din cadrul centrelor
de zi au vizionat spectacolul de teatru
“Pantalone în lună”, oferit de Teatrul Ion
Creangă în beneficiul copiilor sprijiniți
prin programul United Way România de
prevenire a abandonului școlar.

LIVE UNITED
Startul programului Yeei! Antreprenoriat
la Puterea Tinerilor - 18 mai

mentori de la care au avut ocazia să
învețe care sunt abilitățile necesare
obținerii unui loc de muncă, cum
funcționează o companie sau ce
presupune un job. Au avut loc întâlniri
cu mentorii, activități de job-shadowing
și mentorship 1-1. În program au fost
implicate și compania KRUK Romania și
Asociația ROI.

Semi maratonul şi Maratonul
Internațional Bucureşti 2018
Proiectului „YEEI! - Antreprenoriat
la
puterea
tinerilor”
(„Youth
Entrepreneurship
&
Employability
Initiative”) este un program care ajută
60 de elevi - majoritatea dezavantajați,
din licee tehnologice din București și
împrejurimi - să își materializeze ideile
în 13 proiecte antreprenoriale. „YEEI!”
se desfășoară în 2018-2019 în România
și Ungaria și este finanțat de United
Way Worldwide, prin generozitatea Citi
Foundation și cu implicarea directă a
angajaților Citi din cele două țări.
Programul oferă tinerilor educație
financiară, sprijină dezvoltarea spiritului
antreprenorial și îi îndrumă pentru
a accede pe piața muncii. În cadrul
acestuia, tinerii au comunicat cu
profesioniști din cadrul companiilor,

2018 a fost al șaptelea an consecutiv în
care United Way România a fost partener
caritabil al evenimentelor organizate de
Asociația Bucharest Running Club: Semi
maratonul și Maratonul International
București.
În zilele de 12-13 mai, 85 de alergători
adulți și 3 copii au participat la Semi
maraton pentru cauza United Way.
CEFS(Veranda), KPMG și Banca
Transilvania sunt companiile ai căror
angajați au alergat în echipa United Way
Running Team.
Pe 13-14 octombrie 2018, 92 de
alergători adulți și 4 copii au luat parte
la cursele din cadrul celei de a XI-a ediții
a Maratonului Internațional București
susținând cauza noastră. Angajați ai
companiilor Nobel, CEFS(Veranda),
KPMG, GSK Consumer și susținători
individuali ai United Way România au
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alergat în echipa United Way Running
Team, pentru dreptul la o viață decentă
al tinerilor din mediile defavorizate.

Campania Profi
de strângere de fonduri

În perioada 10 septembrie - 14
octombrie 2018, compania Profi a
derulat campania de strângere de
fonduri “Te costă 0 lei să ajuți un copil”,
prin care cumpărătorii au putut să
voteze cauza de care se simt apropiați.
United Way România a participat la
această campanie cu proiectul intitulat
“Viitor pentru 6.500 de copii săraci”,
care înseamnă șansa reală de a merge
la școală în fiecare zi, de a primi o masă
caldă, haine, rechizite, ajutor la teme,
activități extra-școlare, tutorat, consiliere
și sprijin - șanse transformate în
realitate, datorită voturilor susținătorilor
noștri.
Nu puțini au fost cei care au votat cauza
United Way, alegând să ofere șansa la
un viitor mai bun pentru 6.500 de copii
săraci care fac parte din programele
derulate de fundație în București, Cluj,
Timișoara și zonele limitrofe.
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Nesting a Brighter Future for Children
(Educația - Centrul Schimbării în
Comunitate) - 8 noiembrie
Joi, 8 noiembrie, la reședința E.S. dl.
Hans Klemm, Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii în România, a avut
loc evenimentul Nesting a Brighter
Future for Children (Educația - Centrul
Schimbării în Comunitate).
Educația – centrul schimbării în
comunitate este un program co-finanțat
de Fundațiile Velux și Globalworth,
dezvoltat și implementat de United
Way România în Jilava, Urlați, Băicoi,
Fundulea, Pădureni, Șemlacu Mare,
Bucovăț, Carani, Sânandrei, Mașloc, Pata
Rât, în perioada 2017-2021. Programul
se bazează pe convingerea că puterea
de schimbare a unei comunități se
regăsește potențialul imens al copiilor.
De aceea, scopul programului este
să reducă rata abandonului școlar
în comunitățile dezavantajate și să
îmbunătățească relațiile din interiorul

LIVE UNITED
cercului
comunitate-școală-familie,
îndreptând toată atenția către copii.
Evenimentul sprijinit de E.S., Dl. Hans
Klemm, Ambasadorul Statelor Unite
ale Americii în România s-a bucurat
de participarea unui număr mare de
persoane, printre care reprezentanți
ai instituțiilor statului și parteneri din
mediul ne-guvernamental, privat și
voluntari. Totodată, evenimentul este
parte din programul oficial al proiectului
„România Educată”, inițiativă dezvoltată
de către Președintele României, dl. Klaus
Iohannis. În acest sens, a participat și
Diana-Loreta Păun, Consilier de Stat,
Departamentul de Sănătate Publică,
din cadrul Administrației Prezidențiale,
prilej prin care a subliniat importanța
cooperării și colaborării sectorului public
și celui ne-guvernamental în vederea
obținerii de rezultate pe termen lung
și implementării strategiilor care să
vină în sprijinul dezvoltării copiilor și a
comunităților din care fac parte, întrun mod sustenabil, în conformitate cu
obiectivele inițiativei „România Educată”.

misiunea de a promova o componentă
fundamentală pentru construirea unei
societăți conștiente de propriile drepturi
și libertăți, precum și tolerante cu
drepturile celorlalți: drepturile copilului
pentru copii. Astfel, copiii care fac parte
din programele United Way România au
participat, în toamna anului 2018, la un
atelier interactiv în cadrul căruia au aflat,
pe de o parte, care le sunt drepturile, dar
și responsabilitățile care le revin.
Dincolo de drepturile fundamentale,
precum dreptul la viață, la educație și
la o dezvoltare armonioasă, la îngrijire
medicală, dreptul de a fi protejat față de
orice tip de violență, abuz sau neglijență,
copiii au aflat și despre dreptul de a-și
exprima liber ideile, de a primi informații
relevante și de a fi consultați în cazul
deciziilor care îi privesc în mod direct.

Balul Vienez de la Timişoara
29 noiembrie

Drepturile copiilor pentru copii workshop interactiv
Educația înseamnă cunoaștere, iar
pentru United Way România cunoașterea
merge dincolo de curriculumul școlar,
către noțiuni importante cu care fiecare
copil ar trebui să pornească în viață.
Tocmai de aceea încercăm să aducem
alături de copii actori importanți din toate
mediile, care să contribuie la crearea de
oportunități pentru un viitor mai bun.
Alături de partenerii noștri de la
Institutul Român pentru Drepturile
Omului (www.irdo.ro) ne asumăm

Educația înseamnă cunoaștere, iar
pentru United Way România cunoașterea
merge dincolo de curriculumul școlar,
către noțiuni importante cu care fiecare
copil ar trebui să pornească în viață.
Tocmai de aceea încercăm să aducem
alături de copii actori importanți din toate
mediile, care să contribuie la crearea de
oportunități pentru un viitor mai bun.
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DONATORI
Societatea Alexis de Tocqueville
a United Way România

S

ocietatea
Tocqueville
recunoaște liderii filantropi în
toate comunitățile United Way.
Calitatea de membru este
asigurată de contribuția cu o
donație de 10.000 $ sau mai mult pe an.
La nivel european, Societatea Alexis de
Tocqueville are cel mai mare număr de
membri în Franța și e prezidată de Jean-
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Guillaume de Tocqueville d’Hérouville,
urmaș al lui Alexis de Tocqueville și el
însuși un campion al filantropiei. La
nivel internațional, Societatea a fost
fondată acum mai bine de 25 de ani și
reunește acum peste 25.000 membri
din întreaga lume. Scopul ei este să
crească atașamentul celor mai generoși
investitori, să recunoască și să onoreze
persoanele preocupate de comunitate
care au acceptat un rol de conducere în
ceea ce privește contribuțiile financiare
la United Way. În România, Societatea

LIVE UNITED
Alexis de Tocqueville a fost înființată
în 2011, când Dl. Steven van Groningen
a făcut în nume personal o donație de
peste 10.000$.

Dan Ștefan
Managing Partner, Autonom
Adrian Mihai
Managing Partner, Fan Courier

În prezent, din Societate fac parte:
Valeria Răcilă van Groningen
Președinte, Bucharest Running Club
Steven van Groningen
Președinte și CEO, Raiffeisen Bank
Peter Weiss
Board member, Aegean Baltic Bank

Neculai Mihai
Managing Partner, Fan Courier
Felix Pătrășcanu
Managing Partner, Fan Courier
Vladimir Kalinov
Vicepreședinte, Raiffeisen Bank
Prof. Radu R. Florescu & familia

Marian Dinu
Partener DLA Piper
Lidia Fați și Dan Fați
Parteneri Fondatori Dacris
Ioana Hațegan
Managing Partner, Hațegan Law Office
Andrei Pogonaru
Partener, Central European
Financial Services
Daniela Toader și Șerban Toader
Senior Partner,
KPMG Romania & Moldova

Jeff Sullivan and Roxana Sullivan
Executive Director, Bellecapital
International
Thomas Christian Knobel
Fondator WowApp
Dan Ștefănescu
CEO Gersim
Laura Khouri
Președinte Western National Group
Michael K. Hayde
CEO Western National Group
Horia Manda
Managing Partner, Axxess Capital
Mariana Gheorghe
Non-executive director,
ING Group, Netherlands
Daniel Badea
Office Managing Partner,
Clifford Chance Badea
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Ca membru al Societății Tocqueville, vă
veți bucura de următoarele beneficii:
Primiți informații despre rezultatele
noastre în comunitate: veți primi
informări regulate, inclusiv informări,
newslettere și raportul nostru anual.
Veți fi recunoscut ca un filantrop de top,
veți avea un loc de onoare printre cei
care îmbunătățesc viața în comunitățile
noastre prin contribuții generoase.
Calitatea Dvs. de membru va fi vizibilă
și recunoscută la evenimente: la Gala
Anuală și în cadrul evenimentelor
exclusiviste
dedicate
membrilor
Societății.
Dacă sunteți interesat să deveniți
membru al Societății Tocqueville, vă
rugăm să ne contactați: Cristina Damian,
Director Executiv al United Way: cristina.
damian@unitedway.ro
Pentru mai multe informații despre
Societatea Tocqueville a United Way
România:

îmbunătăți viața în comunități.
Mulțumim celor care deja sprijină United
Way România:
Mari Kano Klemm, Ciprian Lăduncă,
Alexandra Florea și Matei Florea,
Ileana Farmache, Bogdan Bibicu,
Adriana Stoica, Cristian Popescu,
Vikram Dixit, Victor Geus, Călin Avram,
Irina Kubinschi, Florin Lincaru, Monica
Udrescu, Cristina Grigorescu, Ramona
Jurubiță, Aura Giurcăneanu, Raluca
Soare, Cezar Furtună, Felix Daniliuc,
Jeff Sullivan, Mirel Pleșca, Cristina
Popescu, Maria Tomescu, Mechtild
Gollnick și alți 3 donatori care doresc
să rămână anonimi.
Schimbarea în comunitate necesită
angajament și leadership. United
Way România mulțumește celor mai
generoși dintre colaboratorii săi, aceștia
devenind un exemplu în România
de astăzi. Contribuția lor vorbește
despre importanța vitală a persoanelor
care oferă un ajutor excepțional în
comunitate, încurajând, astfel, o cultură
a donațiilor în România.
Pentru mai multe informații, descărcați:
Broșura United Way Leadership:

Donatori Nivel Leadership
Apartenența la grupul donatorilor de
nivel leadeship se referă la persoanele
care donează anual 1.000 $ sau mai
mult către cauza United Way.
Să te alături programului MAJOR
GIVING nu înseamnă doar să fii filantrop,
ci să fii parte a unui grup căruia îi pasă,
este responsabil și are dorința, puterea
și abilitatea de a modela viitorul și de a
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LIVE UNITED

PARTENERI
autorități, peste 3.000 de donatori
individuali și 40 de donatori majori.

PARTENERI PLATINĂ
peste 100.000 Euro/an:
Fundația Globalworth, Metropolitan Life,
Raiffeisen Bank și Velux Foundations.

PARTENERI AUR
peste 50.000 Euro/an:
Profi Rom Food

N

e dorim să aducem o
schimbare în bine acolo
unde este nevoie - în
comunitățile defavorizate,
iar acest lucru este posibil
doar printr-o abordare integrată,
implicând cetățeni, organizații nonprofit, companii private și autorități
publice, dar și personalități preocupate
de bunăstarea societății. Succesul și
sustenabilitatea proiectelor United
Way se datorează modalității unice de
a răspunde provocărilor și reușim să
producem schimbarea pe care o dorim
doar cu ajutorul partenerilor noștri.
În 2018 am colaborat cu 68 de companii,
peste 130 de organizații, instituții și

PARTENERI ARGINT
peste 25.000 Euro/an:
Kruk Romania, Mott Foundation, OMV
Petrom, Pro TV și Raiffeissen Asset

PARTENERI BRONZ
peste 10.000 Euro/an:
Accenture, B-Braun, DLA Piper, Fundația
Hațegan, KPMG, Genpact Romania,
Lenovo, Nobel Romania și Rețeaua
Privată de Sănătate Regina Maria.
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MEMBRI
până la 10.000 Euro/an:
ACI Worldwide Eastern Europe, Allianz
Țiriac Asigurări, Aluti Agro, ARA Grup,
Areon Impex, Arobs Transilvania
Timișoara, Asociația Chance For
Children, B and B Collection, Banca
Transilvania, BNP Parisbas, Bucharest
Running Club, Cardif Assurance
Group (Paris și Risques Divers), Casa
Mediterana Import, Castrol Lubricants,
Centrade Integrated, Central Europe
Technologies, Citibank Romania, CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang,
Continental
Automotive
Products,
Cramele Recaș Group, Dacris Impex,
DarimexInternational,Deltatel,Electronic
Arts, Ely Lilly Romania, Energobit
Grup, Exact Tours, Franklin Templeton
Investment,
Fundația
Comunitară
Timișoara, GlaxoSmithKline, Grup Nico
Trans Construct, Hamilton Central
Europe, High-Tech Clima, Hilton, IBM
Romania, JW Marriott, Kinstellar Grup,
Macon Grup, Microchip Technology,
Neotronix, NHR Agropartners, Nizar
Construct,
NXP
Semiconductors
Romania, Office Depot Service Center,
Papillon Laboratories Cosmetiques,
Radisson, Raiffeisen Leasing, Rohel
Trans International, SIF Moldova, TNT
Romania, Total Soft, Tuboscope Vetco
GMBH Celle Germania, United Media,
Ursus Breweries, Xerox Romania,
Veranda, Verder Romania și Vox Carrier.

PARTENERI ONG
EDUCAȚIE - BUCUREȘTI
Fundația Joyo, Asociația Sfântul
Arhidiacon Ștefan, Fundația Inocenți –
Filiala București, Asociația „Ana și Copiii”,
Fundația Providența, Asociația Mia’s
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Children, Asociația Lindenfeld - Ajungem
Mari, Asociația Teach for Romania,
Asociația ROI, Asociația Culturală pentru
Teatru și Origami din România - A.C.T.O.R.,
Asociația de Terapie Comportamentală
Aplicată, Fundația Sfântul Dimitrie.
Office Depot, CN Cons & Ma, FM Group
Cosmetics, Microsoft România.
ALTE ZONE DIN ȚARĂ
Asociația pentru Pitici (Brașov),
Asociația Diaconia Ajutor Internațional
(Brașov), Grădinița Specială MaltezăServiciul Maltez în România (SAMR,
Cluj), Asociația United Cristian AID –
Bunul Samaritean (Galați), CS Aurora
Băicoi (Prahova), Asociația Club
Sportiv Roțile Schimbării (Prahova),
Filiala Prahova a Crucii Roșii (Prahova),
Asociația
Promotorii
Bucovinei
(Suceava), Societatea pentru Copii si
Părinți (Timiș), Asociația Creștină For
Help (Timiș), Asociația COPII (Timiș),
Asociația TIMAR (Timiș).
INTEGRARE - BUCUREȘTI
Asociația Samusocial din România,
Organizația
Umanitară
Concordia,
Asociația Touched România, Asociația
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
“Omenia” București, Asociația pentru
Dezvoltarea Practicilor Alternative de
Reintegrare și Educație (ADPARE).
ALTE ZONE DIN ȚARĂ
Fundația Baylor - Marea Neagră
(Constanța), Asociația Dincolo de
Tăcere (Galați), Fundația Dezvoltarea
Popoarelor (Cluj), Filiala Cluj-programul
de școală după școală la Traian Dârjan
(Cluj), Fundația Timișoara ’89 (Timiș).
SĂNĂTATE - BUCUREȘTI
Fundația Crucea Alb-Galbenă, Asociația

LIVE UNITED
M.A.M.E,
Asociația
Societatea
Studenților în Medicină din București.
ALTE ZONE DIN ȚARĂ
Asociația Pacienților Oncologici România (A.P.O.R) (Prahova), Asociația
Gyongyszem Egyesulet Satu Mare,
Policlinica fără plată Sf. PantelimonAsociația Christiana (Cluj), Fundația de
Ajutor Medical Profilaxis (Timișoara).
INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI
Peste 60 de școli din București, Cluj și
Timișoara, Direcția de Asistență Socială
și Medicală – Cluj- Napoca, Direcția
de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara, Serviciul pentru Protecția
Copilului și Familiei Timișoara, Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Timiș,
Inspectoratul Școlar Județean Timiș
PARTENERI PRO-BONO
Programele și activitățile noastre nu ar
putea avea impactul pe care ni-l dorim
cu toții fără contribuția companiilor și
persoanelor private. Astfel, le mulțumim
pentru că, în anul 2017, și-au oferit
serviciile pro-bono și ne-au ajutat să ne
îndeplinim misiunea.
COMPANII
(produse și servicii pro-bono)
3M (produse pentru copii), Business
Days, Cheil - Centrade (PR & Grafică),
Class IT (suport IT), Coca-Cola HBC
România (apă îmbuteliată), Dacris
(tipărire), Deloitte (cenzorat), DLA Piper
(servicii de consultanță juridică), E-DEA
Works (website), Editura Litera (cărți
pentru copii), Genpact Cluj, Office Depot
(spațiu de birou și suport pentru biroul
din Cluj), GSK (produse de igienă și
îngrijire personală pentru beneficiari),

Hotel Central (găzduire eveniment),
Junior Achievement (manuale, training),
KPMG (contabilitate și servicii de
payroll), PR&More (PR și comunicare în
Cluj), Profil Media (PR și comunicare în
Timișoara), PricewaterhouseCoopers
(servicii de audit), Prima TV (post de
televiziune), Raiffeisen Bank (spațiu
de birou și suport logistic complet
și comunicare pentru biroul din
București), Regina Maria (servicii
medicale), Stakehouse Group (găzduire
eveniment), Stejarii Country Club
(găzduire eveniment), TNT (servicii de
curierat), Wave Division (stand pentru
maraton), Webspire (servicii digital);
Gymboland, Escape Room, Editura
TREI, shop.laurahincu.ro, Wagner Arte
Frumoase și Povești, Galeria Posibila,
Just Masters Activities, Shukar Bijoux,
Gala Catering, Simina Filat Design,
Frumos cu Folos, Teatrul Ion Creangă,
24life.ro, 9vremparinti.ro, Pagina de
media.ro, revista Parents.
PERSOANE PRIVATE
Sorina & Mikael Fredholm, Carmen
Brumă, Irina Păcurariu, Dana Rogoz,
Sonia Argint- Ionescu, Tedy Necula,
Gáspár György, Alexandru Constantin și
Diana Bart (Prima TV), Andreea Raicu,
Ada Condeescu, Livia Graur, Vlad Mirita,
Nina Mihăilă, Alexandru Pavel, Alexandru
Damian, Dan Ivan, Ștefan Câlția, Matei
Câlția, Ana & Irina Wagner, Laura Hîncu,
Mihaela Zvîncă, Mihaela Bachmann, Teli
Iacșa, Cristian Samfira, Oana Vasiloiu,
Mihaela-Doina Rădulescu, Irina Dimiu,
Alina Miron, Oana Diaconu, Claudia
Vasilache.

INFORMAȚII FINANCIARE
În 2018, United Way România a strâns
fonduri în valoare de 6,828,931 RON
pentru a dezvolta și susține programe
și inițiative pe termen lung în București,
Cluj și Timișoara. Informațiile
financiare de mai jos fac parte din
situația financiară pentru 2018, audiată
de către PricewaterhouseCoopers.
Raportul de audit complet este
disponibil pe www.unitedway.ro.
Venituri

6.828.931,00 RON

%

Sponsorizări companii

5.234.175,00 RON

77%

Donații persoane fizice

1.375.638,00 RON

20%

Granturi

116.416,00 RON

2%

Dobânzi si alte venituri

102.702,00 RON

1%

1%
2%

20%

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 sunt generate
din investiții și activități conexe.
Cheltuieli

4.954.928,00 RON

%

Cheltuieli de programe:
granturi, activități
educaționale și sociale

4,197,577.00 RON

85%

Cheltuieli generale și
administrative

662.482,00 RON

13%

Cheltuieli
non-operaționale

94.869,00 RON

2%

13%

2%

77%

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.
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85%

Cheltuielile de programe includ
granturile acordate de UWRo
organizațiilor locale care

LIVE UNITED
implementează proiecte sociale,
precum și susținerea financiară
alocată evenimentelor comunitare.
Cheltuielile 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.
Cheltuielile non-operaționale
includ taxe de membru, impozite și
comisioane bancare.
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BUCUREȘTI
United Way România – bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E,
Pipera Business Tower, etaj 6, sector 2, 020337
Telefon: +40 21 306 4970
www.unitedway.ro
Conturi bancare:
RON: RO67 RZBR 0000 0600 0510 0708
USD: RO97 RZBR 0000 0600 0520 4928
EURO: RO72 RZBR 0000 0600 0805 8342
office@unitedway.ro

CLUJ-NAPOCA
Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53 - 55, etaj 6,
birou Office Depot, 400436
Telefon: +40 732 008 009
Cont RON: RO58 RZBR 0000 0600 1113 8538
office@unitedway.ro

TIMIȘOARA
Str. XXVII, Șag, Jud. Timiș, 307395
Telefon: +40 730 068 413
Cont RON: RO65 RZBR 0000 0600 1119 8261
ada.gabor@unitedway.ro

Acest material a fost creat pro bono de Centrade-Cheil
și tipărit pro bono de DACRIS GROUP.
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