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InvitaŃie la flash-mob “2%” 
 

Între 26 aprilie și 5 mai, World Vision Romania lansează o suită de evenimente 
tip flash-mob cu scopul de a implica publicul în lupta contra abandonului școlar. 

Vă așteptăm să fiŃi parte a unei serii de evenimente pline de antren dar și cu  
scop caritabil. VeniŃi să dansaŃi alături de noi pe ritmuri Voltaj! 

Săptămâna aceasta, evenimentele se vor desfășura în 3 orașe. La Craiova, joi 26 aprilie vă 
așteptăm în PiaŃa Mihai Viteazul, la ora 16.30, sâmbătă 28 aprilie ora 15.00 la ConstanŃa 
în faŃă la City Park Mal si la Iași, la ora 12h, în trei locaŃii diferite: Parcul Copou, PiaŃa 
Unirii și în faŃa Mitropoliei. În București flas mob-ul este prevăzut săptămâna viitoare. 

Conceptul evenimentului este unul foarte modern și folosit în ultima vreme în 
special pentru acŃiuni de solidaritate. Voluntarii World Vision Romania vor dansa și 
vor cânta o varianta adaptată a piesei ‘’Iarna’’ a trupei Voltaj. Versurile cântecului vor încuraja 
oamenii să directionezi cei 2% din impozitul deja plătit la stat către World Vision România 
care îi va folosi în programul de prevenŃie a abandonului școlar. Voluntarii vor avea o 
coregrafie simplă și ușor de imitat, pentru ca orice trecător care vrea să intre ‘’în joc’’ să o 
poată face.  

Scopul flash-mob-ului World Vision este acela de aminti cât de importantă este 
educaŃia copiilor, în special pentru cei din mediul rural, și că direcŃionand 2% din 
impozitul  deja plătit la stat către World Vision România se va facilita accesul la educaŃie 
a 7000 de copii nevoiași de la Ńară.  Este important ca toŃi cei care plătesc taxe să fie 
constienŃi că pot decide unde să meargă cei 2% și că pot susŃine cauza în care cred.  

World Vision a ales aceasta temă pentru evenimentul său deoarece zeci de mii de copii 
abandonează școala în fiecare an. În România rurală, un sfert din elevii care termină gimnaziul 
nu merg la liceu. Statisticile spun că majoritatea infractorilor minori provin dintre cei care 
abandonează școala. După opt clase sau chiar mai devreme unii copii se  transformă în 
mână de lucru ieftină,  alŃii devin infractori sau pleacă de acasă în căutare unui loc de 
muncă. Niciunul dintre aceștia nu-și va descoperi adevăratul potenŃial. 

Sărăcia de la Ńară, infrastructură școlară slabă din rural, mediul familial conflictual, 
neglijarea sau chiar abuzurile asupra copilului, toate duc la scăderea interesului pentru 
învăŃătură al copiilor și a motivaŃiei familiilor de a-i susŃine să își continue studiile.  

Pentru detalii vă rugăm să contactaŃi: 

World Vision Romania - Biroul NaŃional 
Adela Fundulea 
Manager Marketing 
E-mail:   adela_fundulea@wvi.org 
Mobil:     +40 731 444 655 

World Vision Romania - JudeŃul 
Constanta  
Isabela Ștefan 
Specialist Comunicare și RelaŃii Publice 
E-mail:    isabela_stefan@wvi.org 
Mobil:     +40 736 444 651 

World Vision Romania - JudeŃul Dolj  
Ana Maria MoŃăteanu  
Asistent Comunicare și RelaŃii Publice  
E-mail:   anamaria_motateanu@wvi.org 
Mobil:     +40 736 444 817 

World Vision Romania - JudeŃele Iasi si 
Vaslui 
Mirela Slusaru 
Specialist Comunicare și RelaŃii Publice 
E-mail:   mirela_slusaru@wvi.org 
Mobil:     +40 736 444 611 
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“Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaŃa în toată plinătatea ei,  


