
 
“Viziunea noastra pentru fiecare copil, viata in toata plinatatea ei, 
Ruga noastra pentru fiecare suflet, vointa de a o implini.” 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

       

Comunicat de presa 
 

Anul trecut, doar un sfert din elevii din mediul rural au mers la liceu 
 

Bucuresti, ianuarie 2008 – Organizatia World Vision Romania a realizat, pe baza studiilor si cercetarilor 
efectuate de catre autoritatile statului in legatura cu starea invatamantului din Romania, o analiza a situatiei 
copiilor din mediul rural cu privire la posibilitatea acestora de a accede la invatamantul liceal.  
 
Conform Raportul Comisiei Prezidentiale pentru Analiza si Elaborarea Politicilor din Domeniile Educatiei si 
Cercetarii realizat in iulie 2007, anul trecut numai 24,54% dintre elevii din mediul rural au ajuns sa urmeze 

liceul in timp ce in 2005 propoprtia lor era de 36,8% . Este tot mai ingrijorator faptul ca ponderea elevilor 

din mediul rural care urmeaza liceul este in scadere de la an la an. 

 
Din analiza facuta de catre World Vision rezulta ca principala cauza a abandonului scolar la varsta liceului este 
saracia, cele mai multe cazuri inregistrandu-se in mediul rural. Copiii sunt incurajati de parinti sa renunte la 
scoala, chiar inainte de a termina invatamantul obligatoriu, in favoarea muncii agricole - singurul lor mod de 
existenta. Pentru familiile sarace, a lucra ca zilier este principalul mijloc de supravietuire, adesea copiii insotind 
parintii in aceste activitati in defavoarea scolii. Pe de alta parte, in lunile de iarna, in conditiile lipsei sursei de 
subzistenta (agricultura), scolile se confrunta cu un absenteism crescut datorat lipsei hranei sau imbracamintei 
necesare.  

 
Conform Studiului asupra saraciei realizat de World Vision Romania la sfarsitul anului 2006, in Romania exista 
cel mai ridicat procent de populatie rurala dintre tarile Europei Centrale si de Est: aproximativ 45% din populatie 
traieste in mediul rural, pe o suprafata de 89% din teritoriul tarii. Zonele cu risc ridicat de excludere de la educatie 
din cauza saraciei sunt cele rurale din judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita (in regiunea de Sud), 
Botosani, Iasi, Vaslui (in regiunea de NE) si Vrancea, Buzau, Braila, Galati (in regiunea de SE) – conform 
CASPIS: Harta saraciei in Romania, 2004. In aceste regiuni, peste 30% din populatia de 15 ani nu a absolvit nici 
o scoala sau a absolvit doar scoala primara. In plus, intre nivelul scazut al educatiei si saracie exista o relatie 
directa, dupa cum reiese si din graficul de mai jos.  

 

 
 

Graficul 1 Riscul de a cadea in saracie (%), in functie de nivelul studiilor 

Sursa: Raportul pe anul 2004 al Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) 
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“Viziunea noastra pentru fiecare copil, viata in toata plinatatea ei, 
Ruga noastra pentru fiecare suflet, vointa de a o implini.” 

 

„Copiii sunt cei mai expusi efectelor saraciei. Un copil crescut in saracie sau care nu a cunoscut alta situatie 

sociala va fi o persoana cu sanse reduse de adaptare la o viata normala. Situatia familiei din care provine 

influenteaza negativ evolutia copilului, acesta putand fi nevoit sa abandoneze procesul de educatie. Am urmarit 

sa aflam exact situatia actuala a copiilor care sufera de saracie pentru a incerca apoi sa cream si sa 

implementam programe specifice care sa raspunda problemelor depistate. Una dintre activitatile de baza este 

sprijinul acordat copiilor din zonele rurale pentru a relua sau continua scoala si pregatirea acestora pentru a se 

adapta si conforma cerintelor scolare pe diferite etape: scoala primara, liceu sau scoala profesionala Aceste 

activitati se incadreaza insa intr-un program complex de abordare ampla a mai multor probleme cu care se 

confrunta zonele rurale.”, a declarat Violeta Moisa, Director Marketing World Vision Romania. 
 
Organizatia World Vision Romania deruleaza proiecte de dezvoltare comunitara, în cadrul cărora lucrează în 
parteneriat cu membrii a peste 200 de comunităŃi rurale din şase judeŃe din România. Prin aceste proiecte, 
membrii comunităŃii, inclusiv copiii, sunt pregătiŃi şi împuterniciŃi să identifice problemele cu care se confruntă în 
comunitate şi să găsească singuri soluŃii la acestea, majoritatea acestor probleme având drept cauză sărăcia 
materială. Prin aceste parteneriate realizate la nivelul comunităŃilor, numai în anul 2007, peste 13.500 copii, 
familiile acestora, cadre didactice, preoŃi, medici, autorităŃi locale au participat şi beneficiat de seminarii de 
educaŃie, cursuri de calculatoare, campanii de informare şi activităŃi desfăşurate prin intermediul Centrelor 
Comunitare, în scopul creşterii accesului la informaŃia de calitate. În plus, sute de familii au fost cuprinse în 
proiecte de dezvoltare economică, generatoare de venit, care să aducă familiilor din mediul rural independenŃa 
economică de care au nevoie pentru a încuraja şi sprijini educaŃia copiilor. 
 

### 

 

World Vision Romania este o organizatie crestina, care desfăşoară programe de interventie umanitara in situatii 

de urgenta, dezvoltare si advocacy. Programele si proiectele implementate de organizatie au in centrul 

activitatilor copiii, familiile acestora si comunitatile din care fac parte. OrganizaŃia World Vision România este 

partenera a World Vision International, prezenta in peste 100 de tari din intreaga lume. Inca din 1990, World 

Vision Romania este o prezenta constanta in domeniul protectiei copilului si al dezvoltarii comunitare. In 

Romania, World Vision isi desfasoara activitatea in municipiul Bucuresti si judetele Cluj, Constanta, Dolj, 

Ialomita, Iasi si Valcea. 
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Pentru informatii suplimentare va rugam contactati: 

THE PRACTICE – powered by Leo Burnett - Madalina Nastase 

Telefon: 201 61 00, Mobil: 0752 751 251  

e-mail: Madalina@thepractice.ro, sau 
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