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Echipa proiectului

n momentul în care i-am cunoscut pe elevii beneficiari ai
programului Vreau în clasa a 9-a, m-am regăsit în tiparul elevului
de liceu cu acces limitat la resursele din exteriorul comunității în
care locuiește:  vizite la muzee, vizionarea unei piese de teatru,
tabere tematice de vară sau alte beneficii cu impact asupra formării lor ca
adulți. Astăzi, pot spune că mă bucur să pot contribui, alături de echipa
proiectului „Vreau în clasa a 9-a”, într-o mică măsură pentru ca acești elevi să
aibă șansă la o educație de calitate și la a se descoperi mai mult și mai bine.

Î

Programul „Vreau în clasa a 9-a” le redă elevilor de liceu din mediul rural
siguranța că vor avea parte de o educație mai bună pentru ca ei să își
îndeplinească visurile. Toți cei care suntem implicați în acest program, reușim
an de an să punem pe picioare proiecte cu adevărat relevante pentru o
dezvoltare socială armonioasă a tinerilor cărora li se oferă șansa de a intra în
cursa către educație prin continuarea studiilor liceale.

De asemenea, anul școlar 2020-2021, a reprezentat pentru bursierii din
programul „Vreau în clasa a 9-a” o oportunitate de dezvoltare psiho-socială
și emoțională, progresul fiecărui copil fiind dovada supremă a impactului
pozitiv în viața fiecăruia.
În afara ajutorului financiar necesar dezvoltării emoționale și educaționale,
bursierii au beneficiat de consiliere psihologică și vocațională în vederea
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Al 13-lea an de implementare a proiectului „Vreau în clasa a 9-a”, deși un
an plin de provocări și limitări, a însemnat pentru noi, echipa proiectului
din cadrul World Vision România, în esență, un an de dezvoltare de noi
componente, un an în care toți donatorii și-au continuat și adeseori
îmbogățit implicarea, un an cu rezultate foarte bune la examenul de
bacalaureat.

exersării unor deprinderi de viață independentă, cu sprijinul echipei World
Vision, a voluntarilor și specialiștilor veniți din afara organizației.
În urma participării la aceste activități, bursierii au învățat cum să își aleagă
traseul profesional în funcție de abilitățile pe care le au și li s-a facilitat
accesul la oferta educațională și cerințele de pe piața muncii, au învățat ce
înseamnă lucru în echipă și importanța asumării responsabilității.
Întâlnirile educative, de socializare, sesiunile individuale și de grup de
consiliere și orientare au contribuit la dezvoltarea personală, profesională și
socială a bursierilor, necesare îndeplinirii obiectivelor fixate în planurile de
viitor ale fiecăruia dintre ei.
Începând cu luna martie, în contextul pandemiei COVID-19, bursierii au
trecut în scenariul desfășurării activității educaționale în mediul online,
acest fapt necesitând o regândire a modului de desfășurare a activităților
educative și intervențiilor specifice contextului familial și socio-economic al
fiecăruia.
În procesul de adaptabilitate a bursierilor la situația actuală, aceștia au fost
sprijiniți prin donații de: produse alimentare, produse de igienă, dispozitive
electronice, sprijin financiar suplimentar și prin suport psiho-educațional,
care i-a ajutat la acomodarea cu modul desfășurării orelor și în noul an
școlar.
A fost un an plin, dar rezultatele celor peste 800 de copii ne-au arătat, încă
o dată, că fiecare leu primit de la voi, prietenii noștri donatori, fiecare oră de
voluntariat #AMeritat pe deplin investiția în educația lor!

Luiza Manciu
Manager Național Proiect
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Te invit să citeşti, așadar, câteva dintre rezultatele programului Vreau în clasa
a 9-a și să ne bucurăm împreună pentru contribuția pe care o aducem zi de
zi în educarea tinerilor cu potențial din mediul rural!

Despre programul
Vreau în clasa a 9-a
Aria de
implementare

Rural
Tipuri de
beneﬁciari:

Copii
Părinţi
Familii

Județe

CJ DJ IL GL MH
GJ OT IS VS VL
Anul lansării proiectului

2008

Număr de beneﬁciari

857

Localități

299 de

comunităţi

Număr angajați

15

Număr voluntari

300 +

Sector:

Surse de ﬁnanțare:

Social
Educaţie

Donaţii persoane fizice
Sponsorizări companii

Activități/servicii
Activitățile au scopul de a-i pregăti pentru viața de adult, prin dezvoltarea
unor abilități de viață și de a le oferi șansa construirii unui viitor mai bun,
atât prin continuarea și promovarea liceului, cât și prin consiliere și orientare
vocațională. Proiectul contribuie la reducerea abandonului școlar și la
maximizarea potențialului de dezvoltare al beneficiarilor.
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Identificarea elevilor este realizată cu ajutorul partenerilor (de exemplu,
licee, școli generale), care pun la dispoziția Fundației World Vision listele cu
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Beneficiari
Beneficiarii programului sunt elevi de liceu, din mediul rural, cu vârste între
13 și 19 ani, ce provin din familii în care venitul per membru nu depășește
800 lei, au media generală peste 7 și își doresc să continue și să își finalizeze
studiile.

elevii care se încadrează în criteriile de selecție.
Proiectul îi susține pe elevi prin oferirea unei burse lunare în bani pe
parcursul celor 9 luni ale anului școlar și le formează abilități de viață
independentă, prin participarea elevilor în programe de consiliere
vocațională și diverse activități de dezvoltare profesională și personală:
stagii de practică oferite de companiile partenere, voluntariat și implicare
civică, mentorat, activități culturale și tabere de vară pe diferite tematici. În
plus, elevii beneficiază de meditații la disciplinele de bacalaureat.
Sprijinul financiar acoperă cheltuielile cu naveta până la liceu și, în unele
cazuri, de cazare la oraș, precum și alte nevoi stringente, cum ar fi de hrană,
rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte costuri aferente liceului.
O parte din activitățile de educație non-formală sunt realizate prin
companiile partenere care își implică angajații în susținerea unor ateliere
de educație financiară, orientare în carieră, consiliere vocațională și pentru
exersarea abilităților de viață independentă.
Atât copiii, cât și părinții, beneficiază de consiliere psihologică, consiliere
pentru integrarea școlară și consiliere socială.
Intervențiile sunt posibile și cu ajutorul parteneriatelor realizate cu liceele în
care copiii învață, implicând activ profesorii, din faza de recrutare a elevilor
și până la monitorizarea situației școlare a acestora, pentru evaluarea
notelor, a absențelor și a comportamentului la școală.
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De asemenea, datorită rezultatelor din ultimii 13 ani de la implementare,
proiectul a fost preluat și considerat model de bună practică în educație
pentru acest tip de intervenție educațională pentru Ghidul pentru modele
alternative de prevenire a separării copilului de familie de către Banca
Mondială și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii – ANDPCA.
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Programul
„Vreau în clasa a 9 a”
prin ochii elevilor

Valentin
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Pentru mine evenimentul organizat cu prilejul încheierii
anilor de liceu a avut un rol important, deoarece ne-am putut
lua la revedere într-o manieră deosebită. Ne-am adus aminte
de clipele frumoase trăite în cei 3 ani de când fac parte din
acest grup unit și frumos, iar pe viitor sper să ne revedem în
aceeași formulă și să povestim.Prin intermediul proiectului
«Vreau în clasa a 9-a» am reușit să-mi dezvolt laturile
sensibile (mai ales emoțiile și frica de vorbitul în public), iar
prin sprijinul financiar acordat mi-am asigurat plata căminului
și a rechizitelor școlare. Datorită meditațiilor gratuite pentru
susținerea bacalaureatului, acum sunt mult mai sigur pe
mine și sunt convins că o să am rezultate deosebite la final.  
Pentru tot efortul și sprijinul acordat mie, eu vă mulțumesc
din suflet!
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Cristiana
Adelina

După un an pandemic, în care vacanțele sau orice ce fel de
ieșire erau interzise ,această tabără în Poiana Brașov a fost
un lucru care a satisfăcut o nevoie a noastră. Noi, copiii de
la sate, foarte rar avem ocazia de a călători sau măcar de a
pleca pentru o zi într-o vacanță, de aceea această tabără a
completat copilăria noastră, i-a adus acel lucru de care avea
nevoie pentru a fi exact ca a unui copil normal. Activitățile
desfășurate au fost uimitoare, în fiecare moment eram
surprinsă de legăturile care se creau între noi și de lucrurile
în comun cu ceilalți pe care le descopeream. Dacă ar fi să
spun ceva de persoanele care ne-au coordonat, ar fi că sunt
oameni superbi, plini de experiență  pe care au împărtășit-o
cu drag, care au fost prietenoși și empatici în ceea ce ne
privește. Așadar, pot spune că pentru dezvoltarea mea nu
e suficient să învăț și să citesc, ci să și discut cu oameni, să
descopăr personalități noi și să îmi fac prieteni. Mulțumesc
pentru ocazia oferită și vă garantez că, după această tabără,
ceva din mine s-a îmbunătățit.

Timeea

Diana

7

Sunt foarte recunoscătoare pentru ajutorul care îmi este
oferit prin proiect, deoarece ar fi fost imposibil pentru familia
mea să mă ajute atât de mult. Aceste ședințe înseamnă
foarte mult pentru mine, deoarece aveam nevoie de ajutor
la unele materii școlare (ceea ce mă făcea să mă panichez
câteodată, deoarece mă temeam că voi eșua) și de curând
m-am hotărât că vreau să dau la Academia de Poliție/Școala
de Subofițeri. Singură nu aș fi putut face atât de mult,
deoarece situația familiei mele nu este foarte bună să-mi
pot permite costuri suplimentare, dar datorită proiectului de
burse, pot să zâmbesc și să fiu încrezătoare că am o șansă și
viitorul meu nu va fi ratat.
Vă mulțumesc mult pentru susținerea oferită, iar eu am să
încerc din răsputeri să nu vă dezamăgesc!

Proiectul Vreau în clasa a 9-a a reprezentat o etapă frumoasă
pentru mine, o etapă în care am simțit sprijin și căldură atunci
când ceilalți nu mi le ofereau. Am reușit să mă exteriorizez
mai mult, să spun ce simt fără teamă de judecată, să capăt
încredere că și eu pot. Mă voi întoarce mereu cu gândul la
această perioadă și-mi voi aminti cu drag cum acest proiect
m-a transformat. Sper din suflet ca legăturile create până
acum să prindă rădăcini și să dăinuie în timp, iar peste ani și
ani să rămânem la fel de apropiați.

Vreau în clasa a 9-a
Raport anual 2021

Melania

Tabăra de vară a fost una dintre cele mai frumoase activități
de până acum. Atelierele au fost interactive, distractive și
creative, dar ne-au și ajutat să ne descoperim pe noi și să ne
dezvoltăm fiecare. Datorită jocurilor am căpătat încredere
foarte repede în persoane pe care nu le mai întâlnisem
niciodată, am învățat să comunicăm mult mai ușor și să ne
deschidem în fața lor. Am plecat de acolo cu multe informații
și trăiri deosebite, dar și cu mult dor de acea distracție
și stare de bine pe care toți o transmiteau. Pentru toate
acestea vreau să vă mulțumesc World Vision România!

Diana
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Proiectul Vreau în clasa a 9-a a reprezentat o etapă frumoasă
pentru mine, o etapă în care am simțit sprijin și căldură atunci
când ceilalți nu mi le ofereau. Am reușit să mă exteriorizez
mai mult, să spun ce simt fără teamă de judecată, să capăt
încredere că și eu pot. Mă voi întoarce mereu cu gândul la
această perioadă și-mi voi aminti cu drag cum acest proiect
m-a transformat. Sper din suflet ca legăturile create până
acum să prindă rădăcini și să dăinuie în timp, iar peste ani și
ani să rămânem la fel de apropiați.
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Alina

Pe lângă faptul că acest proiect a fost un sprijin financiar
de care am beneficiat în fiecare lună, la fel de importantă
a fost experiența care m-a transformat treptat într-un om
care astăzi privește cu alți ochi lumea, care a învățat să aibă
încredere în el și să muncească pentru ceea ce își dorește.
Dacă acum 4 ani aș fi refuzat să vorbesc unui public mare, azi
sunt mândră că pot face acest lucru, pe care l-am întreprins
din numeroasele întâlniri în care am învățat cât de important
este să ne depășim fricile și să ne facem auziți. Trecând și la
lucrurile distractive, taberele de vară vor rămâne mereu cu
mine, oamenii pe care i-am cunoscut și am legat prietenii,
locurile pe care le-am vizitat și activitățile amuzante și pline
de lecții de viață mi-au readus aminte cât de norocoasă sunt
când am fost aleasă să fac parte din acest proiect. Povestesc
toate astea cu melancolie, știind că pentru mine este finalul
poveștii de licean și în același timp final de drum alături de
dumneavoastră și vreau doar să vă mulțumesc că mi-ați
oferit această șansă și predau ștafeta colegilor mei mai mici
pe care îi sfătuiesc să se bucure de acești ani pentru că nu o
să vă dați seama când trec. Vă mulțumesc!

Contextul
general

Conform raportului Bunăstarea copilului din mediul rural, publicat de World
Vision România în noiembrie 2020, 56 % din elevii care abandonează școala
după clasa a 8-a o fac pentru că familia nu își permite costul studiilor. La
aceasta cifră se adaugă un procent îngrijorător care ne arată că 68% dintre
elevi merg pe jos la școală.
Abandonul școlar conduce la șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme
de sănătate. Există multe motive care ar putea explica de ce unii tineri
renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți
de învățare sau o situație socio-economică precară. Pe lângă acești factori,
putem include aspecte importante care țin de funcționarea sistemului de
învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elev.
Mai mult decât atât dezvoltarea personală, orientarea vocațională,
mentoratul,  consilierea psihologică a elevului sunt concepte utopice, într-un
context în care sunt aer și apă pentru adolescenții din societatea de astăzi,
pe cât de ofertantă, pe atât de plină de capcane.

Mai mult, contextul pandemic actual cu tot ceea ce implică la nivel de
învățământ, elev și familie vulnerabile: elevi fară dispozitive IT și internet,
familii care nu își permit achiziția unor astfel de dispozitive, școli nepregătite
pentru educație online (1 din 4 școli nu are conexiune la internet care să
permită conectarea rapidă a copiilor, iar 9 din 10 școli nu au laptop-uri, pcuri sau tablete) aduce o altă serie de minusuri pentru elev.
9
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La această situație se adaugă provocările de natură socio-economică din
familiile din care aceștia provin: părinți fără loc de muncă, lipsa condițiilor
pentru studiu acasă, implicarea în muncile gospodărești și creșterea fraților
mai mici, lipsa susținerii din partea părinților și alți factori nefavorabili
învățării și dezvoltării elevului.

Costul investiției
în educație

Aproape 4.000 de elevi din mediul rural, proveniți din familii fără posibilități
materiale, au fost sprijiniți în ultimii 13 ani prin acest program în care World
Vision a investit, cu ajutorul donatorilor săi, peste 3,14 milioane de dolari
americani. Rezultatele arată cât de importantă este investiţia în educaţie.
Rata de promovare a examenului de bacalaureat în rândul bursierilor
Fundației a fost cu cel puțin 20% peste cea de la nivel național – rural şi
urban, în fiecare an, din 2009 încoace. Foarte important, trei din patru
bursieri ai programului „Vreau în clasa a 9-a” își continuă studiile la facultate,
în timp ce la nivel național, doar 8 din 100 de elevi din mediul rural reușesc
să termine o facultate.
Practic, acest program oferă burse lunare elevilor burse lunare care acoperă
pe de o parte nevoile de bază ale acestora (transport, cazare, mâncare), însă
extrem de important le formează acestora abilităţi de viaţă independentă
prin participarea în programe de consiliere vocaţională şi activităţi de
dezvoltare personală, programe de internship şi stagii de practică oferite de
companiile partenere, voluntariat şi implicare civică, activităţi de mentorat,
activităţi culturale şi tabere de vară pe diferite tematici.
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Rezultatele investiției sunt cu atât mai valoroase, cu cât putem vedea
în studiul „Costul educației – investiție, randament, impact”, realizat de
World Vision România în parteneriat cu Deloitte România, că randamentul
investiției în educație este de 700%.
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Cine sunt beneficiarii
și cum îi alegem?

Beneficiarii direcți ai programului ,,Vreau în clasa a 9-a” sunt elevi de liceu,
care după promovarea examenului de capacitate au dorit să își continue
studiile, dar posibilitățile materiale ale familiilor din care provin au generat o
serie de provocări și piedici.

Criteriile care stau la baza selecției beneficiarilor sunt următoarele:

7+
istoricul performanțelor
școlare (media generală
a ultimului an de studii
absolvit mai mare de 7);

800
evaluarea socială a
familiei (venitul lunar
per membru de
familie mai mic de
800 lei);

motivația și acordul
scris  al elevului, cât
și al părinților pentru
a face parte din
proiect.

Cei 857 de elevi susţinuţi în anul şcolar 2020-2021 provin din mediul rural,
au vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani, au frecventat licee din București și
judeţele Cluj, Dolj, Vâlcea, Ialomița, Iași, Vaslui și provin din familii cu venituri
financiare mici. Pe lângă situația materială delicată, copiii se confruntă cu
diverse alte probleme familiale.

Lucrează
sezonier

Familii
numeroase

Familii
monoparentale

42%

33%

14%

3%
5%
Locuinţe Aflat în
plasament
în stare
avansată
de
Cu boli 3%
degradare cronice
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Spre exemplu, la nivelul județului Vaslui, situația arată astfel:

În anul şcolar 2020 - 2021, programul ,,Vreau în clasa a 9-a” s-a derulat în
judeţele Cluj, Dolj, Ialomița, Iași, Vaslui, Vâlcea, Galați, Mehedinți, Gorj, Olt,
iar cei 857 de elevi bursieri provin din 299 de comunități rurale.

857

de elevi

Olt
Galaţi

Mehedinţi

Gorj

32 6 4 1 1
Iași

111
Cluj

111
Vaslui

154
Dolj

170
Vâlcea

Ialomiţa

267

299 de

comunităţi rurale

Elevii au intrat în program în diferite perioade ale anului și au fost susținuți
pe durata parcurgerii diferiților ani de studiu ai ciclului liceal.
Dintre cei 857 elevi, 249 au finalizat clasa a XII-a, iar rata de promovabilitate
după sesiunea din iunie a fost de 83,8%, iar după cea din august a crescut
la 88,6%.
Comparativ, la nivel național, după rezolvarea contestațiilor, rata de
promovabilitate în luna iunie a fost de 69,8%, iar în sesiunea din august de
32,9%.

Rata promovabilitate Bacalaureat
I sesiunea I

II sesiunea II

83,8% I

II 88,6%

Naţional
II 32,9%
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0%

I 69,8%

100%
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„Vreau în clasa a 9 a”

Surse de
finanțare
Cei 857 elevi au fost sustinuți de companii și donatori individuali, astfel:

130

elevi
susținuți de
către

106

de donatori
individuali

727

elevi
susținuți de
către

23

de companii

Ag Comexim
Asociația
Caritativă
Sf. Vasile
Asociația
Împreună
pentru o viață

Asociația
Tinerilor
Ortodocși din
Germania

Fundația
Vodafone

Reinert
SC Diana

Cargill

La Roche
România
NN Asigurări

Cegeka
Clinica Sante
Dr Reddy’s

Penny România
PEPCO
România
P&G
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Rockland
Steelcase
Sykes
Ulink
Unicredit
Unipack

Alți parteneri corporate care au fost alături de elevii  de liceu din mediul
rural în anul școlar 2020-2021: Decathlon, Adobe România, Hella,  
Omniasig, US San Carlos, Sfera Foundation, Systematic, Iquest, Paflora,
Smartree, Eturia, High Health, North Star Shipping, Endava, Dipet Servcom,
Lecom, Realworldsystems, Tremend, IT Smart Systems, Flying Impex,
Apulum, Editura Bebe, Pro Invest, Ria Solutions.
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Aerzen
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Ce primesc liceenii în
program?

1

Bursa – sprijin financiar lunar

Alocare bursă lunară

20%

Costuri de
implementare

80%

Costuri directe

Bursa lunară donată de companii și persoane fizice este
alocată astfel:
100 lei
bursa lunară pe care fiecare copil o primește în numerar; această sumă
contribuie la acoperirea costurilor de cazare, transport, îmbrăcăminte,
încălțăminte și cărți, în funcție de necesitățile elevului;
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•

Sesiuni lunare de educație non-formală, atât în format fizic, cât și în
format online,  în care elevii își dezvoltă abilitați de viață, susținut de
coordonator angajat din partea fundației în fiecare județ în care se
defășoară proiectul;

•

Monitorizarea și evaluarea situației școlare - suport continuu oferit
bursierului pentru îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea progresivă
a mediei școlare (peste 7 progresiv până la clasa a 12-a; meditații la
principalele materii de studii pt BAC, discuții cu profesorii);

•

Componenta de responsabilitate socială - elevul agent al schimbării
în satul său (identificare nevoi la nivelul comunității, dezvoltare și
implementare de proiecte specific pentru grupurile țintă vulnerabile din
comunitățile rurale - elevi ciclu primar, gimnazial)
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180 lei
pentru desfășurarea următoarelor activități:

•

Rechizite, produse de igienă și dispozitive electronice (bunuri absolut
necesare pentru participarea elevului atât în format fizic, cât și online,
pe tot parcursul anului școlar, la activitățile educaționale);

•

Tabăra de vară sau acces la platforme de învățare (bursa de vară se
alocă pentru organizarea taberei de vară sau pentru acces la platforme
de învățare);

•

Consiliere individuală sau de grup, în funcție de nevoile identificate în
rândul bursierilor.

70 lei
costurile de implementare corelate cu desfășurarea programului;
promovarea programului și menținerea relației cu donatorii, comunicarea
parteneriatelor;
Suplimentar, de sărbători sau cu alte ocazii, elevii primesc și alte donații în
natură (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, produse de igienă, alimente,
dispozitive electronice, cărți).

Din bursa lunară primită, bursierii își asigură parţial sau total
costurile pentru:

Cazare/ naveta
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29%

Îmbrăcăminte
și încălțăminte

4%

Produse
de igienă
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67%

2

Donații materiale

Pe lângă bursa lunară primită cash sau prin virament bancar elevii au fost
sprijiniți și prin donații de bunuri astfel:

774

129

462

650

de kit-uri de
igienă

de pachete
de alimente

3

de dispozitive electronice
tablete, laptopuri, pc-uri

pachete de
rechizite

599 593
pachete de
dulciuri

de rucsacuri

157 202
cartele de
date mobile

de donații în bani pentru
acoperirea unor nevoi urgente

Meditații & mentorat vocațional individual și de grup

Cum pot fi elevii mai bine pregătiți pentru viitor, dacă nu prin interacțiunea
cu specialiștii în domeniile lor de interes, cu acces la povești de succes și
îndrumări, și sfaturi utile.

Sesiunile de mentorat au fost oferite elevilor prin intermediul voluntarilor,
peste 150 la număr, iar numărul sesiunilor a fost de peste 800.
La acest demers s-au adăugat meditațiile la principalele discipline din cadrul
examenului de bacalaureat.
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Fie că sesiunile s-au desfășurat individual sau în grupuri, elevii au avut
posibilitatea să pună întrebări, să obțină sfaturi și îndrumări de folos, ca în
final să își creioneze împreună un traseu educațional și profesional.
Temele abordate de mentori au vizat domenii precum: educație financiară,
dezvoltare personală, autocunoaștere, interviul de angajare.

Fie că au fost realizate cu un centru de meditații, fie că au fost realizate
împreună cu voluntari,  elevii de clasa a 12-a din cadrul proiectului au făcut
împreună peste 2700 de ședințe de meditații, iar rezultatele nu s-au lăsat
așteptate.

300+

800

de voluntari mentori
și meditatori
Mentorat
vocațional
invidual și de
grup

4

de ședințe de mentorat
individual și de grup

2700
de ședințe de
meditații

857

% din

100

857
copii

Meditații

24

%

206
din
857
copii

Cursuri de specialitate

Atunci când elevii au talente și pasiuni extrașcolare, trebuie sprijiniți să și le
dezvolte și transforme în abilități și competențe care să îi ajute, mai târziu,
să intre mai ușor pe piața muncii. Astfel, în anul școlar 2020-2021, peste
70 de elevi au lucrat cu specialiști în domeniu – voluntari din cadrul unor
companii de renume în domeniu și au construit, plecând de la zero, temelia
unei viitoare cariere în domeniu, în cadrul a peste 300 de ședințe de lucru.

3

cursuri - Microsoft Oﬃce,
programare și marketing
online
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70

de elevi

15

de voluntari

300
de ședințe
70 din 857
copii

8%
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Cert este că la finalul acestor sesiuni aproape toți elevii au menționat că vor
urma o facultate în domeniu.

5

Consiliere individuală - psihologică, socială și școlară

Fie că a fost realizată cu sprijinul voluntarilor sau de specialiștii din cadrul
programului – psihologi și asistenți sociali, consilierea elevilor din cadrul
proiectului a constituit o prioritate generată de nevoile acestora date de
schimbarea mediului (mutarea de la sat la oraș), contextul pandemic, școală
online.
Un  alt punct important privind componenta de consiliere a fost constituit
de consilierea vocațională individuală a elevilor de clasa a 12-a.
Discuțiile unu la unu au oferit oportunitatea identificării intereselor fiecărui
elev și creionării împreună a unui traseu educațional și profesional.
Cele aproximativ 1000 de ședințe de consiliere individuală au constituit una
din cele mai importante modalități de sprijin a elevilor din mediul rural aflați
în fața unor provocări noi.

7

10

voluntari

6

specialiști
din cadrul
proiectului

+1000

de ședințe - consiliere
psihologică, vocațională,
școlară și socială

100%

857
din
857
copii

Stagii de practică

Sesiunile de practică au fost desfășurate în conformitate cu calendarele
stabilite cu liceele la care învață elevii, în format online, fiind susținute de
specialiști din cadrul companiei.
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Pentru elevii de la liceele tehnologice, practica de specialitate reprezintă
poate cea mai importantă activitate atât pentru procesul de învățare, cât și
pentru ceea ce înseamnă contactul cu piața muncii.

Pe lângă sesiunile efective de practică, elevii au avut de realizat proiecte de
specialitate, care îi ajută să își dezvolte abilitățile în domeniu.

100
de elevi

județe

12%

Proiecte de responsabilitate socială – back to community

33

proiecte
scrise

+50%

din elevii implicați în proces și-au îmbogățit
cunoștințele și abilitățile de scriere și
implementare proiecte

+3000

elevi de gimnaziu și școală
primară - beneﬁciari direcți

5

biblioteci
școlare
dotate

1

1

100
din
857
copii

colț de
lectură

13

5

1

1

1

școli de
vară

comunitate
ecologizată

13

proiecte
comunități
implementate rurale

grădină
senzorială

1școală

dotată cu
echipamente
IT

400
elevi
beneﬁciari
implicați

6

județe

1

spațiu de
joacă

teren de
sport

Prin această activitate am avut un dublu obiectiv: inițierea elevilor în
domeniul scrierii și implementării proiectelor sociale, dar și transformarea
acestora în agenți ai schimbării în cadrul comunităților rurale din care provin,
întorcând astfel binele în comunitatea lor.
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7

3

o companie
partener
pentru practică

Elevii au participat la o sesiune de prezentare a metodei Photo Voice,
metodă specifică World Vision International, care vizează implicarea creativă
a elevilor în identificarea nevoilor la nivelul comunităților din care provin.
Identificarea nevoilor se face prin fotografii, care trebuie să fie cât mai
grăitoare și să ilustreze povestea / nevoia poate mai bine decât cuvintele.
În același timp, această metodă oferă o perspectivă bună asupra modului în
care elevul vede comunitatea și nevoile, adesea diferite de adulți.

Odată formate echipele de proiect, rolurile fiecăruia au fost definite și
pornind de la documentele furnizate (cerere de finanțare, buget etc.) au fost
începute sesiunile de lucru, pentru redactarea proiectului în sine.
În timpul activităților, elevii au fost îndrumați de specialiști de la nivelul
proiectului.
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La sfârșitul celor două luni de muncă intensă, au fost depuse un număr de
nu mai puțin de 33 de proiecte comunitare.
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După identificarea nevoilor prin fotografie, au fost organizate sesiuni
de prezentare și argumentare și după selectarea celor mai relevante
și riguroase, au fost definite echipele de proiect. Unul dintre criteriile
principale, care a stat la baza determinării numărului de nevoi pentru
care s-au scris proiecte a fost cel financiar - bugetul disponibil la nivel de
proiect. De asemenea, pentru a stabili echipele proiectului, au fost luate în
considerare comunitatea în care a fost identificată nevoia și comunitatea în
care locuiesc studenții din proiect.

Cele 33 de proiecte au fost analizate de o comisie de evaluare formată din
manager de proiect, manager de evaluare și monitorizare și coordonator
național de proiect. În urma procesului de selecție, care se bazează pe o
serie de criterii clar stabilite, au fost selectate un număr de 13 proiecte, care
au fost implementate în perioada iunie - iulie.

8

Sesiuni educative lunare de dezvoltare personală și
orientare vocațională

Luând în considerare reglementările, scenariile, deciziile autorităților locale
și naționale și desigur liceele în care studiază elevii, activitățile la nivelul
proiectului au fost adaptate pentru a asigura o implementare într-un format
hibrid, cu conținut adaptat, pentru a asigura impactul major și acoperirea
nevoile actuale ale elevilor.
Activitățile lunare de educație non-formală, axate pe nevoile beneficiarilor și
pe zona psihologică, de autocunoaștere și trasarea a parcursului educațional
și profesional au reprezentat o gură de aer proaspăt pentru elevi în această
perioadă provocatoare, când părinții sunt mai concentrați ca niciodată pe
asigurarea nevoilor primare, iar liceele încearcă să se adapteze.
Activitățile au fost structurate în funcție de nevoile elevilor pe următoarele
teme: autocunoaștere, intercunoaștere, abilități și interese, interviul de
angajare și educație financiară.

Procentul elevilor care au staţionat sau au
înregistrat progres

95%

92%

90%

89%

Abilităţi
şi interese
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Autocunoaştere

Interviul
de angajare

91%

Educaţie
financiară
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Intercunoaştere

9

Voluntariat și educație non-formală și digitală

Proiectul „Guide Me - calea spre Eu cred! Eu pot!”

345

sesiuni meditații (română,
matematică, geograﬁe,
biologie și engleză)

49

sesiuni de
mentorat

117 250
ședințe
consiliere
psihologică

sesiuni de
educație
non-formală

Toate acestea au fost posibile cu cei 71 de voluntari Guide Me  - voluntari
Vodafone Voiss și voluntari de prin toate colțurile țării psihologi, profesori,
studenți.
60%
dintre copii au reușit să-și îmbunătățească relațiile cu cei din jur, să-și
conștientizeze resursele, să-și dobândească abilități de autonomie și
independență și să-și crească nivelul stimei de sine, respectiv diminuarea
simptomelor depresiv-anxioase, datorită voluntarilor.

Proiectul Brighter Future – digitalizarea educației
15 școli din mediul rural din județele Dolj, Iași, Vaslui și Vâlcea, de care
beneficiază 1.734 de elevi și 490 de profesori, dotate cu calculatoare,
imprimante, programe software și echipamente de rețelistică în valoare de
peste 80.000 de euro.
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30 de sesiuni pentru peste 300 de elevi și profesori >> 60 de voluntari
au predat copiilor tehnologia informației, managementul timpului,
managementul conflictului, educație financiară și importanța educației.

Performanța școlară
a elevilor

Rata totală absenţe
școlare în anul școlar
2020-2021

1,42%

52

%

și-au
îmbunătăţit
rezultatele
școlare

Rezultate bacalaureat
Rata de promovabilitate sesiunea din iunie - 83,8%, iar după cea din
august a crescut la 88,6%. Comparativ, la nivel național, după rezolvarea
contestațiilor, rata de promovabilitate în luna iunie a fost de 69,8%, iar în
sesiunea din august de 32,9%.

Rata promovalibitate Bacalaureat (sesiunea I & sesiunea II)

69,8%

88,6%
„Vreau în clasa a 9 a”

Naţional
I
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32,9%
II
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83,8%

Rată admitere facultate

73

%

dintre bursieri au fost admiși anul acesta la
facultate, specializările preferate de aceștia
ﬁind agronomie, automatică şi calculatoare
și științe juridice.

România se află în 2020 pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința
tinerilor de 25-34 de ani care au absolvit o facultate cu un procent de 25%,
după Italia (29%) și Ungaria (31%). Media europeană era anul trecut de
40%, iar targetul Uniunii Europene este ca în 2030 să ajungă la un procent
de 45% tineri absolvenți de studii superioare. Pe de altă parte, pe primele
locuri în UE în ceea ce privește procentul de tineri absolvenți de învățământ
universitar se află Luxemburg (62%), Irlanda (59%) și Cipru (59%).

Specializările preferate de absolvenții programului „Vreau în clasa a 9-a”
sunt:
Agronomie;

Medicină;

Automatică, Calculatoare
și Electronică;

Postliceală Sanitară;

Drept;
Științele Educației;

Subofițeri poliție/Academia
de Poliție;

Litere;

Teologie.

Științe economice;

Universitatea din București;

Universitatea din Craiova;

Universitatea Politehnică
din București;

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu;

Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj;

Facultatea de Medicină
din Craiova.

Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iași;
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De asemenea, în topul universităților preferate de elevii din programul
derulat de World Vision s-au situat:

De nota 10: Robert,
cel care face din visuri
realitate prin perseverență

Robert a dat admiterea la facultatea de medicină din Iași și a reușit
performanța de a intra al doilea. Dar povestea lui de succes a început să se
scrie într-un sat din județul Vaslui, cel mai sărac județ al țării.
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În familia lui Robert niciunul dintre părinți nu are un loc de muncă, iar
costurile pentru studiile lui Robert au fost peste măsura posibilităților.
Susținut în cadrul proiectului „Vreau în clasa a 9-a”, timp de 4 ani, pe lângă
bursa lunară, Robert a primit din partea donatoarei sale, Carmen, banii
pentru acoperirea costurilor de masă și cazare în căminul liceului din Iași.
Dar pentru a-l cunoaște mai bine pe Robert, vă invităm să aflați de la el
povestea performanței în educație. De asemenea, pe Robert și alte 4
bursiere din program le puteți vedea și într-un interviu acordat lui George
Buhnici, aici.
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Robert a știut dintotdeauna că șansa lui de a avea o viață mai bună este
strâns legată de educație. Așa că a făcut tot ce ținea de el pentru a merge la
școală, chiar dacă condițiile materiale i-au pus, adesea, piedici.  

Premii și acreditări
Asistentul social din cadrul programului, Vasilica
Cîrlugea, a primit premiul asistentului social al anului
2021 pentru asistență comunitară la Gala Națională de Excelență
în Asistență Socială, eveniment organizat de Colegiul Național al
Asistenților Sociali.
Premiul de recunoaștere pentru cele mai bune
practici în investiții comunitare la Index comunitar

Parteneri și susținători

George
Buhnici

Aura
Cercel

Dorin
Chiotea

Oana
Cuzino

Alex
Găvan

Călin
Goia

Paula
Herlo

Roxana
Hulpe

Andreea
Madlen

Dragoș
Pătraru

Asociația
AIDE
Andi
Vasluianu
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ANITP

Şcoala de Agenţi de
Poliţie „SEPTIMIU
MUREŞAN” - Cluj

87

5

parteneriate
cu licee

parteneriate
cu ISJ
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Alți parteneri:

Apariții TV și RADIO
Campanie Dăruiește Românie, TVR Internațional:

paginademedia.ro

tvr.ro

tvri.tvr.ro

romaniapozitiva.ro

zf.ro

nonguvernamental.org

cotidianul.ro

stirileprotv.ro
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edupedu.ro

gandul.ro
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Bac 2021, rezultatele elevilor:

Echipa proiectului
București

Cluj

Luiza
Manciu

Oana
Baciu

Carmen
Harro

Eniko
Zinga

Cristina
Constantinescu

Manager
Proiect

Sociolog –
coordonator
implementare
& comunicare

Coordonator
Relații
Donatori

Asistent
social

Psiholog

Dolj

Vasilica
Cîrlugea
Asistent social

Ialomița

Florian
Dobrovolschi
Specialist relații
sociale

Iași & Vaslui

Elena
Sava

Psiholog

Psiholog

Vâlcea

Nicoleta
Popa

Ancuța
Guzun

Geta
Voinea

Ioana
Vega

Cristina
Pirvu

Cristina
Samson

Specialist
relații sociale

Psiholog

Asistent social

Psiholog

Asistent social

Specialist
relații sociale
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Brândușa
Radoancă

WORLD VISION ROMÂNIA
Str. Rotaşului nr. 7, sector 1, 012167, Bucureşti
Tel.: +4 021/222.91.01
Fax.: +4 021/224.29.71
rom_office@wvi.org
worldvision.ro

Trimite SMS la 8845 cu
textul LICEU

Direcționează 3.5% din
impozitul pe venit

Susține 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.

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

Direcționează 20% din
impozitul pe profit

Oferă timp din timpul tău

Compania ta poate direcționa 20%
din impozitul pe profit către World
Vision România, susținând astfel
accesul la educație de calitate
pentru copiii din mediul rural.

Prin voluntariat, poți contribui la
bunăstarea copiilor din mediul rural.
Poți face asta individual sau alături
de colegii de birou, fiind alături de
copiii din programele noastre în
procesul lor de dezvoltare.

