Schimbă viitorul unui copil!
Ajută-l să meargă la şcoală!
Informaţii despre proiect

Educaţia

transformă

vieţi

În 2008, doar 54% din copiii din mediul rural au mers la liceu.
Ceilalţi s-au văzut nevoiţi să abandoneze şcoala din cauza sărăciei.
De asemenea, în multe familii din mediul rural educaţia nu este
considerată o prioritate, iar părinţii nu îşi încurajează copiii să înveţe.
Lipsiţi de şansă, aceştia nu îşi mai pot continua studiile la liceu sau
şcoala profesională şi renunţă la orice vis de a se realiza în viaţă.

De ce
să te

implici?

Participarea în proiectul de burse «Vreau în clasa a noua» este
metoda cea mai eficientă de a te implica activ în viaţa unui copil
din mediul rural. Acordându-i o bursă nu îi oferi doar şansa de
a-şi îndeplini visul, dar vei putea stabili o legătură strânsă cu copilul
pe care îl ajuţi, devenind un model pentru el. Această relaţie îi va
oferi copilului sprijinul moral de care are mare nevoie, pe lângă cel
financiar.

Cum poţi

face parte din

programul de burse?
În 2010 World Vision România a ajutat 450 de
copii să meargă la şcoală. Anul acesta încă 100
de copii s-au alăturat programului şi aşteaptă
sprijin pentru a putea să-şi continue studiile.
Ajută astăzi unul dintre aceşti copii oferindu-i
o bursă!
Pentru a selecta un copil, intră pe www.worldvision.ro
sau contactează-ne la telefon 021-224.29.74.

Care sunt

criteriile
de selecţie
a copiilor?

• Copii din mediul rural, elevi în clasa a VIII-a
la o şcoală generală sau în clasa a IX-a
la un liceu ori la o şcoală de arte şi meserii
• Motivaţia copiilor de a-şi continua studiile liceale
• Motivaţia părinţilor de a-şi încuraja
şi susţine copiii pentru a continua studiile
• Familii sărace, fără posibilitatea
de a-şi susţine financiar copiii la liceu

De ce

va beneficia

un copil

dacă aleg să îi ofer

o bursă?

Bursa pe care o acorzi unui copil va sprijini copilul cu o parte
din costurile pe care le presupune frecventarea cursurilor
liceale, conform unui plan de intervenţie personalizat pentru
copilul respectiv.
Aceste costuri pot fi:
• Cazare şi masă la internatul scolii
• Transport zilnic la şcoală
• Rechizite şi cărţi
• Sprijin pentru participarea la concursuri şcolare / olimpiade
• Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
În plus, elevii vor participa la activităţi de socializare organizate
de World Vision.

Astfel vor fi organizate activităţi precum:
• Participarea la întâlniri de grup suport în cadrul cărora vor fi
dezbătute teme conform unei curicule elaborate cât şi teme
la sugestia elevilor, cu scopul de a-i ajuta pe aceştia să se
integreze în noul mediu şcolar şi social (o întâlnire la fiecare 2 luni)
• Întâlniri individuale de consiliere în funcţie de nevoile
identificate ale elevilor
• Participarea la activităţi trimestriale de socializare
(ieşiri la muzee, vizite la companii pentru orientare,
concursuri sportive, etc)
• Întâlniri cu alţi elevi din proiectul de burse, schimburi de experienţă,
sesiuni de informare
• Participarea la excursii pe timpul verii
Planul de intervenţie este elaborat la înscrierea copilului în proiect şi
este re-evaluat pe parcursul anului şcolar.

Ce beneficii

primeşte

donatorul?

Cel mai important beneficiu prin acest program este satisfacţia
contribuţiei personale, directe, la educaţia unui copil.
Vei şti de la început cine este beneficiarul donaţiei tale şi vei purta
cu acesta o corespondenţă consistentă care va include:
• Scrisoare de prezentare: în maxim o lună din momentul în care
faci prima plată pentru un bursier, vei primi o scrisoare de
prezentare din partea sa.
• Felicitare de Crăciun: un alt moment în care vei putea intra
în legătură cu bursierul este Sărbătoarea Crăciunului.
• Raport de progres anual: afli la fiecare sfârşit de an şcolar
rezultatele şcolare ale bursierului, precum şi impactul donaţiei
tale în viaţa lui şi a familiei sale.

Corespondenţa
cu bursierul

şi vizitele

potatât
schimba
viaţa donatorului

cât şi pe cea a bursierului.

De aceea, World Vision încurajează comunicarea dintre
donator şi bursier.
În acelaşi timp, însă, echipa noastră este dedicată apărării siguranţei,
intimităţii şi demnităţii copiilor. Din acest motiv, comunicarea
cu copilul se va face prin intermediul World Vision.

Da, aş vrea să acord o bursă unui copil
Aş vrea să ajut / unul/ mai mulţi copii să mearga la liceu

Nu pot să sponsorizez un copil acum, dar aş vrea să fac o donaţie în valoare de:__________
____________________________________________________________________
Aş vrea să primesc mai multe informaţii. Pentru aceasta, pot fi contactat la:
Nume _______________________________________________________________
Adresă ______________________________________________________________
Oraş ________________________ Judeţ ___________________________________
Cod poştal ____________________________________________
Telefon _______________________________________________
E-mail ________________________________________________
Semnatură ____________________________
Data ________________________________

Semnând acest cupon, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către World Vision în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. La cererea mea scrisă, semnată şi datată, adresată la Str. Rotaşului, nr. 7, Sector 1, 012167, Bucureşti, anual,
compania World Vision în mod gratuit, va confirma dacă utilizează datele furnizate de mine sau va încerca orice prelucrare a acestora. World
Vision va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor
legii nr. 677/2001, în care tuturor participanţilor la această promoţie le sunt respectate drepturile (dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie) privind protecţia persoanelor împotriva prelucrării datelor personale şi libera lor circulaţie.
World Vision este înregistrată la ANSPDCP în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, World Vision îşi rezervă
dreptul de a colecta şi utiliza pentru acţiuni de marketing direct informaţiile mai sus menţionate.

WORLD VISION ROMÂNIA
Str. Rotaşului nr 7, sector 1, 0012167, Bucureşti
tel: +40 21 224 29 74
fax: +40 21 224 29 72
www.worldvision.ro
burse@wvi.org

