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United Way Romania – impactul in comunitate 
 

Fundatia United Way actioneaza in 

3 arii importante: 

EDUCATIE: Pregatim copiii sa reuseasca la 
scoala 

SANATATE: Ii sprijinim pe cei mai vulnerabili 
din comunitate 

INTEGRARE SOCIO-ECONOMICA: 

Sprijinim familiile in dificultate sa se poata 

sustine singure 

 

Intervenim acolo unde este cea mai 

mare nevoie, ajutand persoane care 

daca primesc sprijin, se vor putea 

ajuta singure 



EDUCATIE  

Investim in proiecte pentru copii din familii fara posibilitati materiale pentru 

a merge la scoala: 
 Acces la servicii de calitate pentru ingrijirea copiilor si oportunitati de invatare 

 Programe de centru de zi (after-school) si mentorat pentru copii si tineri 

 Educatie pentru parinti despre importanta implicarii in educatia copiilor 

 

United Way investeste in programe ce pregatesc copiii sa reuseasca 

la scoala, si mai tarziu in viata.  

 



SANATATE 
Oferim sprijin persoanelor in dificultate care nu se pot ajuta singure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Way investeste in proiecte 

care ajuta acesti oameni sa aiba o 

viata demna, in ciuda conditiilor 

medicale grave. 

 

 

 Programe de preventie si acces la 

servicii de sanatate de baza pentru 

familii cu venituri foarte mici 

 Ajutam varstnici cu venituri mici sa 

acceseze servicii medicale sau sa 

beneficieze de ingrijiri la domiciliu 

 Sustinem persoane cu dizabilitati 

sau nevoi speciale – terapie, 
dezvoltare abilitati de viata, 

socializare 

 Ajutam pacienti suferind de boli 

grave sau in faza terminala sa 

primeasca ingrijire medicala, 

psihologica si controlul durerii. 

 



INTEGRARE SOCIO-ECONOMICA 

 Oamenii vor si se pot ajuta singuri daca li se ofera o sansa. Investim in 

proiecte si servicii sociale care: 

 Ofera tinerilor si adultilor sansa la o calificare profesionala si instruire 

 Ofera ajutor de urgenta si pentru nevoile pe termen lung 

 Asigura nevoile de baza (hrana, adapost temporar) si pregatire profesionala.  

 

 

 

 

 

 

 

United Way investeste in programe care ajuta persoanele aflate in 

dificultate sa isi construiasca un viitor stabil, sa nu mai depinda de 

servicii sociale sau de ajutorul altora 

 



Cum actioneaza United Way Romania 

 

 
Impreuna cu voluntarii si Comitetul de alocare: 

  Identificam nevoile la nivelul comunitatii si proiectele care raspund cel 
mai bine acestor nevoi 

  Strangem fondurile necesare 

  Alocam fondurile, monitorizam si evaluam proiectele sprijinite 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele in 2013 
 950 de voluntari s-au implicat timp de 4.000 de ore pentru a 

selecta cele mai bune 38 de proiecte/organizatii 

 Prin implicarea a 55 de companii si aprox. 3.200 dintre angajatii 

acestora - care contribuie prin sistemul donatiilor salariale, s-au 

colectat aprox. 2 milioane lei pentru sustinerea acestor proiecte 

 Am sprijinit peste 7.800 de persoane aflate in dificultate: copii si 

tineri, familii si varstnici care se confrunta cu probleme sociale. 



Caz de succes  

 
                                                               

                                                                

Cand a fost inclus in proiect Marian era lipsit de incredere in sine, rezultatele la invatatura erau 

foarte proaste iar mama credea ca va ramane repetent. Baiatul cu greu se putea concentra si 

nu reusea sa faca fata sarcinilor scolare zilnice. 

 

Cu ajutorul echipei a reusit sa gaseasca si sa-si depaseasca pas cu pas limitele, a 

inceput sa invete din ce in ce mai bine, s-a atasat foarte mult de colegii din proiect fapt 

care l-a ajutat sa-si faca si cativa prieteni. Stradania si permanenta dorinta de 

autodepasire, s-au reflectat atat in notele bune obtinute la lucrarile semestriale, cat si in 

celelalte activitati la care a participat.   

   

Astazi Marian este un copil complet diferit fata de cel din trecut. Atat el cat si mama lui sunt 

recunoscatori pentru ca nu au fost singuri in fata dificultatilor vietii.  

 

Marian are 11 ani si locuieste impreuna cu 

mama intr-o garsoniera (fara forme legale), cu 

riscul permanent de a fi evacuati.  

Tatal i-a abandonat in urma cu 4 ani iar toata 

responsabilitatea a ramas doar pe umerii 

mamei.     

 Preocuparea pentru asigurarea zilei de maine 

au impiedicat-o pe mama sa acorde atentia 

necesara fiului si problemelor acestuia legate 

de scoala.   
 



Marturii ale beneficiarilor si voluntarilor 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”Îmi place de voi, simt că pot vorbi și vă 

pot întreba lucruri care mă frămantă sau 

pe care nu le înțeleg! Doamne m-am 

bucurat atât de tare să vă văd și să vă 

întâlnesc și aici! Știu deja că îmi va fi mai 
ușor!” R.G.- pacient 

“Voi ii faceți pe cei bolnavi să uite de 

suferință și pe cei orfani că nu au părinți” 

H.C. părinte 

 

“Activitățile sunt foarte diferite, 

distractive, cu diferite tematici alese 

foarte inteligent.” S.E. mămică 

 

“Am întâlnit persoane extraordinare și 

atât de diferite de la care am învățat 

foarte multe lucruri. Mă simt mai 

bogată!” (A V, voluntar) 

 

“Ce poate să fie mai frumos decât 

să intâlnești oameni cu care 

împărtășești aceleași valori și 

aceeași pasiune. O.R. coordonator” 



 

 

 

 

 

 

 

DONEAZA 

• Strangerea de fonduri la locul de munca si donatia lunara salariala 

sunt cele mai simple si eficiente modalitati de a dona bani pentru  

rezolvarea problemelor sociale de aici, din Bucuresti. 

FII VOLUNTAR 

• Ca voluntar, poti contribui direct in comunitate 

ACTIONEAZA 

• Informeaza-te despre problemele sociale care afecteaza atat de 

multi oameni si afla cum se pot rezolva; vorbeste-le colegilor si 

prietenilor despre ce putem face impreuna. 



Activitati in cadrul companiei 

Campanie interna de strangere de fonduri, anual 
 

 Angajatii  pot contribui lunar sau anual cu donatii  

din salariu 

 Compania stimuleaza participarea prin oferirea  

unei sume egale 

 

Voluntariat: 
Selectie si monitorizare proiecte sociale 

sustinute de United Way 

 

 

Zile de Voluntariat la Nivel de Companie  

 Angajatii lucreaza impreuna in cadrul unuia dintre proiectele sprijinite de United Way. 

 Colegii au ocazia sa interactioneze intre ei, precum si cu beneficiari ai proiectului, facand 

impreuna un lucru tangibil si util (zugravirea/ renovarea unui spatiu, amenajarea unei 

gradini, socializare cu beneficiari, etc. 

 

Day of Action- 21 iunie, ziua globala de voluntariat United Way 

 

Voluntariat de abilitati  

 in functie de talentele, abilitatile fiecarui voluntar si nevoile identificate in comunitate   



Beneficiile parteneriatului cu United Way 
Pentru angajati 

Oamenii se simt impliniti ca se pot implica in 

comunitate si pot schimba ceva, chiar si cu o 

contributie mica, din timpul lor si/sau cu bani.  

 

Pentru Companie 

Responsabilitate Sociala 

- Oferim o solutie pentru numarul tot mai mare de 

cereri de sponsorizare cu care se confrunta 

companiile. 

- Oferim transparenta si siguranta 

- Implicam angajatii alaturi de companie in proiecte 

care produc un impact vizibil.  

 

Vizibilitate  

- Nume si logo pe materialele noastre, pagina de 

web, newsletter, Gala Anuala United Way. 

 

Financiar 

- Sponsorizarea catre UWRo se scade din impozitul 

pe profit al firmei 




