Q: Care este scopul proiectului Paine si Maine?
A: Prin proiectul Pâine și Mâine ne-am propus să ajungem la copiii cei mai nevoiași, din satele sărace
și izolate în care lucrăm. Ei sunt cei care au mai mare nevoie de o masă caldă pe zi (mulți dintre ei se
duc la culcare flămânzi) și ajutor la teme (părinții lor ori sunt analfabeți, ori sunt ocupați cu muncile
câmpului). Scopul proiectului Pâine și Mâine este să reducem abandonul școlar în mediul rural, să
arătăm că acest model funcționează și că trebuie să fie preluat în toate școlile din România.
Q: Cui se adresează programul Pâine și Mâine?
A: Pâine și Mâine este un program prin care adresăm în primul rând nevoia imediată de hrană a
copiilor din comunitățile sărace de la sat, dar care totodată are ca și scop primordial reducerea
abandonului școlar din mediul rural, prin faptul că oferă elevilor după masă caldă iar copiii participă
la 2 ore de activități educaționale.
Avem mai multe șanse să prevenim abandonul școlar intervenind cât mai din timp, punând bazele
solide în ciclul primar de aceea ne dorim că proiectul Pâine și Mâine să fie prima șansa pentru acești
copii! Știm că 29% dintre copii abandonează școală pentru că nu mai fac față cerințelor școlare, iar
până la vârsta de 15 ani incidența analfabetismului funcțional ajunge până la 40%!
Din acest motiv, în cadrul proiectului Pâine și Mâine sunt incluși cu precădere copii din clasele 0-IV,
cu vârste cuprinse între 6 -12 ani.

Care sunt beneficiile pe care le aduce proiectul Pâine și Mâine copiilor de la sat?
În primul rând oferim o masă de calitate care asigură aportul necesar creşterii şi dezvoltării copilului,
pentru ca aceşti copii să nu abandoneze şcoala. Pentru World Vision, bunăstarea şi siguranţa
copilului este pe primul loc. De aceea, masa oferită copiilor trebuie să fie de bună calitate şi să nu le
pună în pericol sănătatea. Cu 10 lei, un copil va primi felul 1, felul 2 şi desert. Pentru că dorim ca
proiectul să aibă continuitate pe termen lung, vom apela la serviciile unei firme specializate care să
furnizeze un prânz cald şi proaspăt pentru copii, în fiecare zi, în siguranţă.
După servirea prânzului, timp de 2 ore, copiii participă la activităţi extraşcolare şi sunt ajutaţi să îşi
facă temele. Astfel, riscul ca ei sa abandoneze scoala, scade. În special în mediul rural, se întâmplă ca
odată ajuns acasă, copilul să fie nevoit să muncească în gospodărie sau să aiba grijă de fratii sau
surorile lui mai mici. Timpul alocat pentru teme este de obicei spre finalul zilei când copilul este deja
obosit şi este posibil sa nici nu dispună de condiţii adecvate: curent electric, spaţiu, linişte.
Pentru copilul de la oraş, un părinte poate plăti un after-school susţinut de un cadru didactic care
este la zi cu cerinţele educaţionale şi curricula de învăţământ. Ne dorim să egalizăm şcolarizarea
urban – rural şi de aceea activităţile extra-şcolare din cadrul proiectului Paine si Maine vor fi
susţinute de cadre didactice specializate. Nu ne putem asuma că un cadru didactic va susţine acest
demers continuu doar prin voluntariat şi de aceea am stabilit contracte de colaborare cu acei
profesori sau învăţători care îşi doresc să facă mai multe pentru copii de la sat si care ni se aluatura
in proiect, fiind remunerati pentru contributia lor cu o venit net de 400 ron lunar pentru cele 2 ore
de activitati desfasurate zilnic.
Q: Cine administrează banii în proiectul Pâine și Mâine? De unde știm ce se întâmplă cu banii
donați?

A: Toți banii primiți vor fi administrați de World Vision România, o organizație non-guvernamentală
care lucrează de 26 de ani în România în comunitățile sărace din rural. Banii vor fi folosiți pentru a le
oferi o masă caldă copiilor din satele Dolj, Vâlcea și Vaslui și 2 ore de meditații și ajutor la teme după
orele de scoală. Suntem transparenți și vom arăta acest lucru de îndată ce vom oferi copiilor primele
mese calde.
Q: Toți banii merg către copii? Ce procent din acești bani merge către organizație?
A: Pentru susținerea unui copil în proiect este nevoie de 270 lei pe lună, sumă ce acoperă costul
zilnic al unui prânz complet si orele de afterschool (83%) iar costurile de administrare a proiectului
sunt de 17%.
Q: De ce trebuie să-i ajutăm noi pe copii? Este responsabilitatea guvernului să ajute copiii!
A: Credem că este important să lucrăm împreună pentru a construi viitorul, contribuind fiecare acolo
unde este loc pentru mai bine. În completarea programelor existente credem că este nevoie și de un
program precum Pâine și Mâine pentru a aduce copiii la școală și a reduce rata abandonului școlar.
Detalii despre proiectul Paine si Maine gasiti aici: www.painesimaine.ro
Q: Părinții sunt responsabili de educația copiilor lor, de ce nu muncesc?
A: Copii nu trebuie nu să suporte consecințele eșecului statului roman de a nu fi intervenit la timp în
integrarea socială şi profesională a părinţilor lor. Ei trebuie să aibă o şansă la educaţie şi la un viitor
decent indiferent de cine sunt părinţii lor!
Q: Cum pot susține acest proiect?
A: Puteți opta pentru modalitatea pe care o preferați:
-

-

SMS la 8844 cu textul PAINE prin care donați 2 euro recurent. Donația se poate opri printrun SMS gratuit la 8844 cu textul PAINE STOP
Online cu cardul pe site-ul proiectului, unde puteți alege câte mese doriți să donați:
http://www.painesimaine.ro/doneaza
Prin transfer bancar în conturile: RO96 BREL 0002 0007 3606 0101, Libra Bank Băneasa
(pentru RON), RO74 CITI 0000 0008 2502 4018 deschis la CITIBANK (pentru euro) și
RO30 CITI 0000 0008 2502 4034 deschis la CITIBANK (pentru USD)
Prin directionarea a 2% din impozitul datorat statului. Formularul precompletat îl găsiți aici:
link formular

Q: Se poate trimite SMS și din străinătate?
A: Nu se poate trimite SMS din strainatate insa puteti dona online cu cardul aici: sau direct in cont,
cu destinatar Fundatia World Vision Romania. Gasiti conturile aici:
http://www.painesimaine.ro/contact/
Q: Ce se intampla daca am scris gresit cuvantul PAINE?
Daca ai gresit o litera sau daca ai trimis un SMS gol, vei primi un mesaj de atentionare de la numarul
24400 , insotit de invitatia de a relua procesul.
Q: Cum pot anula o donatie?

Odaca ce ai trimis SMS cu textul PAINE la 8844, nu mai exista posibilitatea de a anula donatia. Daca
nu mai doresti sa donezi din luna urmatoare, trebuie sa trimiti un SMS gratuit la 8844 cu textul
PAINE STOP si ajutorul tau pentru copiii din proiect va fi oprit.
Q: Pot dona de pe cartela?
Sigur ca da. Ce trebuie sa faci este sa te asiguri ca ai cartela incarcata, sa trimiti SMS cu textul PAINE
la 8844 si, lunar ti se vor retrage 2 EUR din creditul de pe cartela.
Q: Pot relua donatiile lunare dupa o perioada de intrerupere?
Desigur. Tot ce trebuie sa faci este sa retrimiti SMS la 8844 cu textul PAINE si vei primi un mesaj de
confirmare de la numarul 24400.
Q: In ce situatii mi se opresc recurentele?
Exista doar cateva situatii in care se opresc recurentele
a) fonduri insuficiente - daca in data de plata nu sunt fonduri pe cadrul de credit, se reincearca timp
de 7 zile in fiecare zi, daca nici in cea de-a 7-a zi nu sunt fonduri, recurenta se opreste.
b) card expirat - daca ti-a expirat cardul si l-ai schimbat, recurenta se opreste.
Q: Ce rost mai are proiectul Paine si Maine in contextul in care Guvernul piloteaza Masa calda la
nivel national?
A: Tinând cont că deocamdată este doar un pilot și că nu au inclus încă și școlile în care noi suntem în
prezent, noi nu îi putem abandona pe copii și vom continua până când statul va intra la nivel
național, inclusiv în cele care se derulează în prezent proiectul Pâine și Mâine.

Alte întrebări/sugestii
Ai și alte întrebări pentru echipa World Vision? În acest caz, te rugam să ne contactezi la numarul de
telefon 0731.444.648 sau la adresa de email: donatori@wvi.org și îți vom răspunde cu drag.

