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Sunt foarte mulţumită de acest program pentru că 
băieţelul meu își face temele și a învăţat foarte multe 
lucruri. A avansat la școală și îi place mult când vine 
vorba să facă tot felul de calcule. Este încântat și de 
�ecare dată îmi povestește cât de mult se distrează la 
program cu ceilalţi copii.

părinte, Dolj

G. N., elevă

Una dintre principalele cauze ale abandonului școlar o 
reprezintă lipsa resurselor �nanciare atât la nivelul familiei, cât 
și al comunităţilor în care trăiesc copiii. În multe dintre satele 
României, copiii se a�ă în situaţii de sărăcie extremă, iar 
părinţii nu reușesc să acopere nevoile de hrană, îmbrăcăminte, 
rechizite școlare și alte lucruri de bază pentru creșterea și 
educaţia lor.

Învăţ multe lucruri aici şi sunt fericită lângă ceilalţi 
colegi. Mi-a plăcut foarte mult la serbare şi aş � vrut să 
�e şi mami lângă mine, dar m-a părăsit. I-am spus 
poezia bunicii mele şi asta m-a făcut să simt că nu sunt 
singură...

Pe cine am ajutat în 2020?

Mărturii ale copiilor, părinţilor
și profesorilor

1 din 10 copii 
merge la culcare �ămând

27.1%
dintre copii 
nu primesc ajutor atunci
când nu știu să-și facă temele

Ce am făcut diferit?

Fiecare dintre cele 73 de 
clase școlare participante în 
program au fost dotate cu 
materiale educaţionale și 
sanitare.

Activităţile din proiect au 
fost adaptate la contextul 
pandemic oferind 
continuitate și acces la 
educaţie tuturor copiilor din 
proiect.

Părinţii și copiii au avut acces 
pe perioada pandemiei la o 
linie telefonică de consiliere 
psihologică și educaţională.

Ghid cu recomandări pentru 
activităţile cu copiii în 
context de pandemie.

Activităţi de vacanţă 
organizate la nivel de 
comunitate, prin implicarea 
profesorilor voluntari și a 
personalului fundaţiei. 

Ce am făcut pentru copii?

Din 2016, oferim zilnic prin proiectul Pâine și Mâine un 
program de tip „Școală după Școală”, completat cu o școală 
de vară pentru copiii de clase primare din cele mai vulnerabile 
sate. 

Prin acest proiect prevenim abandonul școlar, ajutăm copiii să 
�nalizeze un ciclu de educaţie de bază pentru dezvoltarea lor 
și împreună cu partenerii locali rupem cercul vicios al sărăciei. 

1244 de copii din 27 de școli rurale  
a�ate în sate din judeţele Vaslui, Vâlcea, Dolj și Cluj



Parteneri care au susţinut proiectul:
Lidl România, Massimo Dutti, Oysho, Pepco România, Alka  

Ce facem?

84%
dintre elevii 
participanţi și-au îmbunătăţit 
situaţia școlară la limba 
română și matematică

97.000
de mese calde 
oferite copiilor la școală în 
2020*
* în pandemie, au fost oferite  
23.400 tichete de masă

13
școli
au fost dotate cu imprimante, 
videoproiectoare și laptopuri

73
de clase 
dotate cu materiale 
educaţionale și sanitare

1.244
de elevi
au primit ghiozdane echipate 
cu rechizite școlare

1.244
de elevi
participanţi și-au reactualizat 
cunoștinţele școlare și s-au 
bucurat de activităţi de 
vacanţă

27
de profesori 
voluntari implicaţi în 
activităţile de vacanţă

100
de profesori 
au bene�ciat de materiale 
educaţionale, ghiduri speci�ce 
de lucru și acces la platforme 
educaţionale

1.244
de copii
au participat săptămânal la 
ateliere tematice - educaţie 
pentru viaţă

1.244
de copii
au participat lunar la 
evenimente și concursuri 
locale

21% 
de elevii 
au finalizat cu succes școala 
primară

Educaţie remedială Masă caldă 

Profesori motivaţi

Școala de VarăAbilităţi de viaţă 

Educaţie de bază

Siguranţă și educaţie de calitate



Cum te poţi implica?

Trimite SMS la 8864 
cu textul 
SPERANTA

Donează 4 euro lunar prin 
SMS pentru programele 
educaţionale ale fundaţiei. Cu 
doar 4 euro, poţi contribui la 
renovarea sălilor de clasă și 
digitalizarea educaţiei.

Trimite SMS la 8844 
cu textul PAINE

Susţine cu 2 euro programul 
Pâine și Mâine, prin care 
oferim copiilor vulnerabili un 
prânz cald și ajutor la teme 
în �ecare zi, aceasta �ind 
singurul mod prin care ei pot 
continua să meargă la școală. 

Trimite SMS la 8845 
cu textul LICEU

Susţine cu 2 euro programul 
Vreau în clasa a 9-a prin care 
oferim copiilor vulnerabili 
șansa de a-și continua liceul, 
prin asigurarea unei burse 
lunare pentru cazare, 
transport, rechizite.

Direcţionează 3.5% 
din impozitul pe 
venit

Dacă ai venituri din salarii sau 
alte surse, poţi direcţiona un 
procent de 3.5% din 
impozitul pe venit către 
proiectele World Vision 
România. Cu 3.5% poţi face 
mai mult bine decât crezi!

Direcţionează 20% 
din impozitul pe 
pro�t

Compania ta poate 
direcţiona 20% din impozitul 
pe pro�t către World Vision 
România, susţinând astfel 
accesul la educaţie de calitate 
pentru copiii din mediul 
rural.

Cumpără un cadou

Copiii din mediul rural au 
nevoie de noi pentru a crește 
și pentru a-și putea îndeplini 
visele. Poţi cumpăra un 
cadou pentru ei sau pentru 
tine. Indiferent de 
destinatarul cadoului, vei 
contribui la bunăstarea și 
dezvoltarea copiilor. Iar 
bucuria de a dărui vine și ea 
la pachet, alături de cadou. 

Oferă timp din 
timpul tău

Prin voluntariat, poţi 
contribui la bunăstarea 
copiilor din mediul rural. Poţi 
face asta individual sau 
alături de colegii de birou, 
�ind alături de copiii din 
programele noastre în 
procesul lor de dezvoltare. 
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