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Contextul general
Nevoia de educație și o masă
caldă

a b

Lipsa de predictibilitate în educație din ultimii doi ani, funcționarea școlilor
în pandemie cu resurse limitate și perioade mari în care elevilor nu li s-a
permis prezența fizică la școală, au perturbat semnificativ predarea la clasă.
Copiii din mediul rural au fost cei mai afectați și a crescut semnificativ riscul
de abandon școlar.
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"Participarea copiilor din mediul rural la școală în pandemie a fost grav afectată,
unde accesul la școala online a fost limitat, conditiile de acasă nu au permis
copiilor un mediu de învățare optim pentru a recupera materia pierdută. Copiii
au rămas cu lacune la nivelul cunoștințelor școlare, s-au simțit demotivați, lipsiți
de afecțiunea profesorilor și de socializarea cu colegii lor de clasă."

Conform ultimei raportări a Comisiei Europene despre starea învățământului
din România, părăsirea timpurie a școlii a crescut într-un singur an cu 0.3%,
ajungând la 15.6% în 2020. Țara noastră se poziționează cu mult sub media
europeană (9.9% părăsire timpurie).
Una din cele mai mari provocări pentru școlile din mediul rural, a fost
desfășurarea procesului de învățare, într-un format hybrid ( față în față/
și online).  Școlile din programul Pâine și Mâine au oferit complementar
un program de tip Școală după Școală, respectiv zilnic o masa caldă și
două ajutor la teme, program de activități pentru abilități de viață și școala
de vară, cu scopul de a veni în sprijnul recuperării educaționale și socioemoționale ale copiilor.

Închiderea școlilor nu a însemnat doar acces limitat la ore, cât și
la o masă caldă și la ore remediale, toate fiind resurse sociale și
educaționale de care copiii de la sate au cea mai mare nevoie pentru
a se dezvolta.

Așa cum ne arată cercetările de la nivel internațional, investiția în educația
copiilor încă de la vârste fragede este fundamentală pentru ca cei mici să
ajungă adulți independenți și care să contribuie la rândul lor la dezvoltarea
comunității de care aparțin. De aceea, din 2016 am demarat programul
Pâine și Mâine pentru copiii din clasele CP-IV în comunitățile sărace de la
sate, prin care răspundem nevoilor imediate: educație remedială, hrană și
participarea într-un mediu prietenos și sigur la școală.
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În studiul „Bunăstarea copilului din mediul rural”, publicat de World Vision
România în noiembrie 2020, 56% dintre părinți spun despre copiii lor că
abandonează școala din cauza costurilor prea mari, dar și pentru că cei mici
nu fac față cerințelor profesorilor de la clasă. Un alt studiu realizat de noi
în anul 2021, „Costul educației: investiție, randament, impact”, demonstrează
că investiția în educație generează încasări importante pentru stat. La
fiecare leu investit, statul încasează peste 8 lei pentru un salariat cu studii
superioare. Costul statului cu educaţia unei persoane cu masterat este de
168.000 lei. Pe de altă parte, în viața sa de adult, el contribuie în medie cu
1,45 de milioane de lei la bugetul de stat.

Despre programul
Pâine și Mâine
De ce este nevoie de Programul Pâine și Mâine în comunitățile
rurale cele mai defavorizate:
pentru reducerea abandonului
școlar, prin acces la servicii
de tip afterschool: masă caldă
ajutor la teme și activități
extrașcolare

pentru dezvoltarea de şcoli
prietenoase, cu practici de
predare moderne şi atractive

pentru creşterea
performanţei şcolare a
copiilor şi îmbunătățirea
abilităţilor de scris, citit şi
socotit

pentru a oferi servicii
de consiliere şcolară,
inclusiv identificarea și
sprijinirea copiilor cu cerințe
educaționale speciale

pentru a oferi un program de
educaţie non-formală după
orele de şcoală şi pe timpul
vacanţei de vară

pentru sprijinirea şcolilor şi
primăriilor, pe termen lung, în
vederea accesării de fonduri
suplimentare

1243 Beneficiari

Scopul programului:

a b
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Prevenirea abandonului
școlar si combaterea
analfabetismului funcțional
ca rezultat și efort comun al
întregii comunități.
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Beneficiarii direcți sunt copii
de clase primare, din cele
mai sărace comunitați rurale
și școli cu risc de abandon
școlar.
Beneficiarii indirecți sunt
părinți și profesori.

În complementarea intervenției cu copiii, oferim: consiliere părinților,
ateliere de formare pentru profesori privind metode atractive de predare,
consiliere directorilor pentru un management mai eficient, suport pentru
îmbunătățirea infrastructurii școlare (de la table inteligente, laptopuri,
tablete și mobilier nou la reparații pentru acoperiș și cărți pentru biblioteci).
În plus, oferim școlilor și asistență tehnică în scrierea de proiecte pentru
atragerea de fonduri suplimentare.  
Totodată, încurajăm comunitățile locale să prioritizeze educația și nevoile
copiilor. Astfel, promovăm parteneriatele locale și responsabilizăm
autoritățile locale pentru asigurarea unei contribuții minime de 10% din
valoarea mesei calde a copiilor și preluarea programului de către școală prin
accesare de granturi/proiecte.

Formarea profesorilor pentru
a utiliza resurse educaționale
moderne, incluzive, atractive și
tehnologie digitale

Acordarea unei mese
calde copiilor din program
zilnic

Furnizarea de servicii de
consiliere școlară și de
sprijin parental
zilnic/săptămânal

Activități de advocacy la
nivel local și național pentru
finanțarea programelor
școală după școală
6

Participarea copiilor la
activități de educație
remedială la limba română
și la matematică
2 ore zilnic
Acordarea de sprijin material
copiilor vulnerabili- rechizite,
produse de igienă, alimente,
cadouri de sărbători
Îmbunătățirea
infrastructurii școlare dotare cu echipamente
IT, consumabile și
materiale educaționale
Educație non-formală cu focus pe
dezvoltarea abilităților de viață,
inclusiv cele digitale și Școala de
Vară
zilnic/săptămânal
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Activități

pentru
%

80
Indicatori propuși

dintre copii crește nivelul de
alfabetizare - copiii știu să scrie, să
citească și să socotească, utilizând
și metode de educație digital

85%
dintre copii finalizează educația de
bază, ciclu de învățământ primar
- 5 ani, într-o instituție de educație

85%
din copii dobândesc abilități de
viață de bază pentru dezvoltarea
lor

70%

70%

din copii au progres școlar  cu
medii de „Bine“ și de „Foarte Bine“
la limba română și matematică

din școli au capacitatea de a scrie
și gestiona proiecte educaționale
de tip grant

Implementarea programului Pâine și Mâine se face de către echipa Fundației
World Vision România împreună cu echipele din școlile partenere:

1

specialist în
educațiemanager proiect

5

coordonatori
locali –specialiști
în educație
și dezvoltare
comunitară

3

consilieri școlari

100

de cadre
didactice din
școlile partenere
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Echipa noastră, în colaborare cu echipele locale formate la nivel de școală
(director, pedagogi și voluntari), desfășoară activitățile zilnice cu copii,
părinții și profesorii comunitate.

De la începutul programului, în 2016, și până în prezent

1+2

85%

85%

82%

dintre copii au primit
calificative de „Bine“
și „Foarte Bine“

dintre copii au avut
rezultate mai bune la
Limba Română

dintre copii și-au
îmbunătățit rezultatele
la Matematică

rata de absenteism
școlar a fost redusă
considerabil

36 de școli/
1776 de copii

8
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din județele Vaslui,
Dolj, Vâlcea, Ialomița,
Cluj au beneficiat de
program

95%

dintre copii au fost
prezenți zilnic la școală

5 școli

3

au primit
echipamente digitale:
3 laptop-uri, 2
imprimante, 3 table
interactive, 100
tablete pentru copii

școli au beneficiat
de proiecte pentru
îmbunătățirea
infrastructurii școlare

școli
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toți copiii:

au primit rechizite școlare,
cadouri de Crăciun, Paște, 1
iunie și premii în școala de
vară

656.452

porții de mâncare
toți copiii au beneficiat de o
masă caldă zilnic în program

130

profesori
au beneficiat de
formare pe teme
legate de metode noi
de predare

20

și-au însușit un set minim
de abilități de bază: să scrie,
să citească și socotească, să
gestioneze situații de criză,
să-și cunoască propriile emoții,
au abilitatea de a se exprima
pe canale digitale și abilitatea
de a lucra în echipe

43.434

tichete
toți copiii au beneficiat de
tichete de masă cât timp
școlile au fost închise

directori de școală
au primit sprijin
constant pentru
susținerea unui
management școlar
eficient

2000

de părinți
au beneficiat de sprijn
parental și consiliere
educațională

Programul Pâine și Mâine în 2021, a fost nominalizat ca exemplu
de bună practică la nivel național de către ANPDCA – Autoritatea
Națională pentru Drepturile Copilului și Adopției, pentru modelul de
intervenție propus privind acordarea de servicii socio-educaționale
copiilor vulnerabili din mediul rural, având ca scop prevenirea
abandonului școlar și prevenirea separării /neglijării copilului de
familie.
9

Pâine și mâine
Raport anual 2022

au mers în excursii și au
căpătat experiențe de învățare
prin activități de cercetași și
animație etc
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Impactul programului
Pâine și Mâine - 2021

Cu cine am lucrat în anul școlar 2020-2021
În anul școlar 2020-2021, activitățile cu beneficiarii copii, părinți și profesori
s-au derulat timp de opt luni cu prezență fizică (față în față) și cu prezență
online și alte mijloace alternative de comunicare. Au fost selectați 1243 de
copii (631 fete+612 băieți) de la clasele primare din 32 de școli, din județele
Vâlcea, Dolj, Vaslui, Cluj și Ialomița* cu vârste între 6-12 ani aflați la risc de
abandon școlar cu vulnerabilități sociale și educaționale:

129

de copii
care provin
din familii
monoparentale

481

de copii care
învață în regim
de învățământ
simultan

80

de copii care
sunt lăsați în
grija rudelor

485

345

de copii ai
căror familii
trăiesc la limita
sărăciei

de copii care
provin din
familii cu 3-4
copii

60

de copii
care trăiesc
fără apă și
electricitate

44

de copii
cu cerințe
educaționale
special

Provocările impuse de organizarea activităților educaționale în pandemie:  
25% dintre copii au accesat școala online, iar restul prin telefon și fișe
trimise de profesori părinților. Acest obstacol nu ne-a descurajat, ci mai mult
ne-a mobilizat să ajungem la fiecare copil, familie, iar împreună cu școala
să răspundem nevoilor copiilor pentru a recupera decalajele educaționale
accentuate de pandemie.
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600

de copii care fac
zilnic naveta la
școală

Clasa

Vâlcea

Dolj

Cluj

Vaslui

Total

pregătitoare

89

70

2

47

208

I

81

111

7

35

234

II

66

125

12

49

252

III

88

120

15

50

273

IV

107

115

9

45

276

Total

431

541

45

227

1243

Faptul că în program copiii au avut materiale educaționale și masă caldă,
acces la școala de vară, activități de educație non-formală și consiliere
școlară (care au completat programul de educație remedială și alfabetizare
funcțională) au condus la o prezență a copiilor la școală de 99%. Datorită
programului Pâine și Mâine, copiii își doresc să vină la școală.
Literație și analfabetism funcțional

a b
copii
de la clasele I-IV au
beneficiat de ore de
educație remedială
(evaluare periodică,
intervenție)

659

208

copii
de la clasele pregătitoare
au beneficiat de
alfabetizare de bază,
stimulare citit, calcul,
gândire critică

copii
au beneficiat de servicii de
consiliere școlară - identificare
tulburări specifice de învățare,
intervenție elev-părinți-profesori
12

528

elevi
de la clasele II și IV au
fost pregătiți pentru
evaluările naționale

75%

din copii au utilizat la școală
instrumente și resurse digitale
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Susținere copii categorii vulnerabile

113.226

21.042
tichete suport
alimentar

co-finanțare
8 primării

1243

1243

8

porții de Masă Caldă

Kit rechizite școlare
copii

cadouri susținere
familii/copii

51.718

RON

familii referite - acces
servicii sociale și
medicale

Calitatea actului educațional la clasă

100

profesori
au aplicat la clasă și în
școala de vară metode
de educație nonformală

1

școală dotată cu
100 tablete digitale

82

clase
dotate cu materiale
educaționale, jocuri,
materiale sportive

1

școală
dotată cu 3 table
interactive

15

școli utilizează
platforma digitală
Școala din Valiză

Abilități de viață
copii
au participat la
Programul pentru
Dezvoltarea Abilităților
de Viață Independentă
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1243

copii
au participat în Școala
de Vară

850

copii
au participat în
excursii școlare, fiind
prima lor experientă
în afara comunității
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1243

Servicii de consiliere pentru părinți și copii
În anul școlar 2020-2021, pe fondul lipsei de servicii de consiliere școlară în
mediul rural, a stresului și temerilor cauzate de pandemie/izolarea socială,
am introdus servicii de consiliere școlară în programul Pâine și Mâine:

de părinți
au beneficiat de servicii
psihologice

659

431

de copii au fost
evaluați de către psihologi
pentru depistarea tulburărilor
de învățare care le afectează
performanța la școală - dintre
aceștia, 15% necesită intervenție
specializată

282

părinți au participat
la sesiuni de educație
parentală
susținute tot de psihologii noștri
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282

de părinți
au beneficiat de consiliere
educațională

copii au participat la sesiuni
de consiliere de grup,
organizate de psihologi

8

familii au fost sprijinite
să depășească situații de
traumă
(deces, abandon, dizabilitate,
violența domestică; consum de
alcool), am colaborat cu asistența
socială iar copiii și părinții au fost
consiliați de către psihologi.
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1243

Implicarea părinților/comunității

25

32

de părinți
au fost voluntari în școala
de vară

de proiecte
educaționale
la nivel de comunitate părințicopii-profesori

Management școlar

12

cursuri de
formare
pe metode de educație
non-formală au fost
organizate pentru 100
profesori

1

conferință
pe tema "Cum învață
oamenii" - 100
profesori

3

evenimente
organizate - schimb
de bune practici pe
management școlar
între școli

Acordare asistență
managementului școlar în atragerea de proiecte și finanțări de tip grant

15

2 școli
au reparat
și schimbat
acoperișul

1 școală
a amenajat
curtea școlii

20 școli
au aplicat
pentru grant
Școală după
școală
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3 școli
și-au îmbunătățit
infrastructura școlară
pentru a oferi educație
de calitate în condiții de
siguranță

Vocea comunității
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Ce spun copiii, părinții și
profesorii despre program

Copiii din Vâlcea au fost sprijiniți să se exprime prin desen și să participe la
Concursul de Desene pentru Copii – “Ținutul Învingătorilor destinat copiilor
din judetul Vâlcea, organizat de CEZ România. Au fost selectate în concurs
zece desene pe teme sportive. Raluca, elevă în comuna Pesceana, este
unul din copiii care au ajuns in finală cu desenul, câștigând un premiu (100
euro) și un tur istoric ghidat în Râmnicu Vâlcea. Din același județ, Alecsia,
Rareș și Alessia (clasa a IV-a) din satele Popești, Urși și, Daești, însoțiți
de învățătoarea lor, s-au întâlnit în luna iunie, la București, cu ministrul
Fondurilor Europene, vedete și oameni de afaceri. Copiii au fost ascultați de
către adulți și au spus care sunt nevoile lor și de ce este important ca adulții
să investească în educația copiilor.
În perioada iunie-iulie, copiii au răspuns online cu ajutorul părinților și
profesorilor la un chestionar de satisfacție despre program. Copiii, în procent
de 90%, sunt mulțumiți de program. Din răspunsurile copiilor am mai aflat că
în programul Pâine și Mâine:

au avut materiale
educaționale și rechizite pe
care le-au folosit la clasă

au învățat să folosească
tabletă la școală și să
acceseze pe internet jocuri
și exerciții

au învățat să scrie mai
frumos, să citească mai
mult, se simt mai buni la
matematică
le plac jocurile, cadourile
și premiile primite,
excursiile și școala de
vară

Ce își mai doresc copiii de la program?
Vor mai mult timp pentru joacă și sport, locuri de joacă în curtea școlii,
mai multe excursii, ateliere de pictură și dans, dulciuri și mâncare mai
multă, continuarea programului și la clasa a V-a.
17
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au avut suficient timp să
își facă temele și să învețe
lucruri noi

au învățat să lucreze în
echipă, sunt mai responsabili,
comunică mai bine cu
colegii și sunt mai
respectuoși

Ce ne spun
copiii

Ștefan
clasa a III-a
A fost fantastic! Nu vreau să se
termine niciodată! Am învățat
atât de multe lucruri, iar premiile
de la final au fost cea mai mare
surpriza pentru mine!

Patricia
clasa a II-a
Mi-a plăcut foarte mult să mă
distrez alături de ceilalți colegi și
de domnișoara profesoară. Sunt
puțin tristă ca am luat vacanță și nu
ne mai vedem la program. De-abia
aștept sa ne întâlnim din nou.

Rareș
copil cu cerințe
educaționale
speciale - clasa I

18

M-am bucurat că am putut să
merg în excursie cu colegii mei, cu
doamna învățătoare și părinții mei.

Plimbarea cu vaporașul pe lacul
Bicaz a fost Wow, dar mi-a fost un
pic frică pentru că nu știu să înot.
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Ionuț
clasa a IV-a

Ce ne spun
părinții

Mama lui Ștefan
Cât este ziua de lungă, Ștefan
vorbește despre colegi și de
afterschool. Dacă s-ar putea, ar sta
toată ziua la program. Doamnele
îl pun să facă diverse lucruri
interesante, iar lui îi place foarte
mult.

Ce ne spun profesorii
/pedagogii

Mama Mariei
Fetița mea a învățat multe lucruri
noi în cadrul acestui program și de
fiecare dată vine acasă bucuroasă și
îmi povestește ce a mai descoperit.
Îi place foarte mult să se joace
cu ceilalți copii și nu vrea să vină
vacanța.

Mama
Daianei și a lui Alin
Am doi copii la acest program. Nu vă
pot descrie bucuria și nerăbdarea cu
care se trezeau dimineața să plece la
activitățile de la școala de vară. Le-a
plăcut foarte mult să se joace cu
ceilalți copii

Irina, D

Ștefania, D
Programul Pâine și Mâine înseamnă
speranța că viitorul va fi mai bun
datorită copiilor care fac parte din
acest program. La afterschool, ne
jucăm și, cel mai important, învățăm
împreună! Mă face să fiu un om
fericit, un om care simte că lasă
ceva în urmă pentru copii!  

Pâine și mâine
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Ultima perioadă ne-a pus
mult la încercare: pandemie,
restricții, școala online - dificilă,
neproductivă, care a creat emoții
negative copiilor, însă cu toții am
învățat să învingem obstacolele
indiferent de situație, să fim uniți
și răbdători. Am scris la teme nonstop, ne-am distrat de trei ori mai
mult, am învățat tot ce se putea să
ne ajute în viitor. Sunt mândră că
fac parte din echipa World Vision
și sunt recunoscătoare pentru tot
ce se face pentru acești copii!

Acțiuni de advocacy

Strategia națională SmartEdu
pentru digitalizarea educației în
România 2021-2027, elaborată sub
coordonarea Ministerul Educației.
World Vision România a coordonat
grupul de lucru pe domeniul
Competențe digitale pentru elevi și
profesori

Proiect Harta Școlilor
Dezavantajate -inițiat de Ministerul
Educației în parteneriat cu Consiliul
Europei și alte organizații relevante
precum Unicef România, Agenția
Împreună, Universitatea București,
etc

Feedback în proiectul prezidențial
România Educată

Contribuție la elaborare proiect
Strategia națională în domeniul
protecției drepturilor copilului
2021-2027

Elemente din modelul de intervenție al Programului Pâine și Mâine au fost
preluate în secțiunea Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență
2021-2026, elaborat de Ministerul  Fondurilor Europene și aprobat în
septembrie de Comisia Europeană
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Echipele locale din program au colectat date pentru cercetările WVR
privind diferite subiecte (vaccinare, digitalizare, educație, etc), care au servit
demersurilor de advocacy la nivel național în legătură cu educația, sănătatea,
protecția și participarea copiilor. Studiile si analizele WVR au stat la baza
adoptării unor decizii referitoare la:

Parteneri instituționali
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Pâine şi Mâine este considerat de către Ministerul Educației un program
de intervenție strategică și un model de bună practică pentru reducerea
abandonului școlar în mediul rural. Din 2020, programul este realizat
în parteneriat cu Ministerul Educației. Cele 32 de școli și 20 de primării
ale comunelor din programul Pâine şi Mâine sunt principalii parteneri
instituționali cu care colaborăm pentru implementarea activităților cu copiii.
Programul nostru respectă metodologia programelor „Școală după școală“,
care este avizată de către inspectoratele școlare județene.

Voluntari
Prin implicarea voluntarilor în programul Pâine și Mâine, am oferit
experiențe de neuitat pentru copii, profesori și părinți.  În acest an școlar,
137 voluntari au fost implicați în diferite activități care nu s-ar fi putut
desfășura fără sprijinul acestora.
Proiectul #AliațipentruEducație, realizat în cadrul inițiativei Fundației
Orange “Susține un ONG!”-, unde 8 voluntari, angajați ai companiei Orange
România, au susținut 12 ateliere pentru 100 de profesori pe
temele: Arta de a născoci povești, Mentalitate Flexibilă, Despre Emoții și
Cum învață copiii.  Totodată, au fost dezvoltate materiale educaționale
pentru dezvoltarea creativității copiilor și cadrelor didactice: Ghidul
profesorului, Jurnalul copilului, Jocul de “născocit povești”.
Olimpia Mesa, expert în educație și voluntarul nostru, a susținut o conferință
online pe tema „Cum Învață Oamenii“ , la care au participat 100 profesori.
Aceștia au învățat despre ce ne spun cercetările din neuroștiințe despre
creierul uman și au avut acces la o platformă de resurse educaționale

9

voluntari, părinți și reprezentanți
ai primăriilor, au efectuat muncă
voluntară în proiectele de îmbunătățire
a infrastructurii școlare: amenajare
curte exterioară pentru Școala Nicolae
Bălcescu din județul Vâlcea și reparații /
înlocuire acoperiș pentru Școala Rojiște
și Școala Carpen din județul Dolj

5

voluntari cercetași de la
organizația locală Vâlcea,
Cercetașii Romaniei au
desfășurat activități de
cercetași pentru 200 copii
în Școala de Vară

31
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de tineri, elevi de liceu din programul
Vreau în clasa a-9-a, au fost animatori
și mentori pentru copiii din programul
Pâine și Mâine, în Școala de Vară

profesori s-au implicat
voluntar în organizarea
Școlii de Vară și a
excursiilor pentru copiii din
program
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83

Ambasadori
Anca
Serea

Oana
Cuzino

Răzvan
Exarhu

Laura
Cosoi

Anca
Ciota

Mirela
Retegan

Alina
Ceușan

Aura
Cercel

Mihaela
SavaPrăjiturela

Parteneri strategici:
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Cegeka,
APT Group,
Administrația
Prezidențială,
Lecom,
Eturia,
Douglas,
H Essers,
Stimir,
Farmacia Ardealul,
Victoria Center
International (Caimmo),
Dipet Servcom,
Granbis,
Island Forest,
Hasit România,
Global Link,
Arena Auto (Toyota
Ploiești),
Sano Furajare Moderna,
Imperbit,
Impex Apollo,
Logitrade,
Montana MG Transport,
Contina,
Scat Sistem,
Restart Energy One,
Ropeco,
Robital,

Ketos Production,
Electromec SA,
Electromtrade,
Brial Nav Construct,
Avant Com,
Welde România,
Redcousins,
VLG RO,
Rodesco Agriculture,
Aluti Agro,
AMN Design,
Ozone Solutions,
DX Zone Solutions,
Servicii
electromecanice SRL,
Societatea Dezvoltare
Comercial Sudului,
Cargo Partner,
Gaz Trans,
MRZ Grup Est,
Mantzaris Europlast,
Vica Holding,
Transart,
Dream Fish,
Ageximco,
Bergerat Monnoyeur,
Omfal,
Techcelerator,
IHM Total Consult,

Romwaste Solutions,
Coremi S.A.,
Panifcom (Agropan
Impex),
CIPCOS MAR COMPLEX,
Ivagri,
Sifee Action, Business
Service Construct,
Demdyo Lux,
Trans Rapid SRL,
SIG Combibloc,
Hard Soft IT Service,
INEJ COM,
UNIC COM 93,
Vantage,
Gamma Audit Contab,
TCT Technologies,
Braistore,  
PERFOBANAT,
RCI Leasing,
Aedificium MGF,
TRANS POLOSAM,
Artisan Ingredients,
Euromob Steel,
Woom Bikes,
ORTO Smile for you,
Noyoco Made in Europe,
Prodex General
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Unde-s mulți puterea crește. Le mulțumim pentru susținere:

Cum te poți implica
Alege sa donezi pentru Pâine Și Mâine
Cum poți să faci asta?

Direcționează 20% din
impozitul pe profit
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.

Direcționează 3.5% din
impozitul pe venit

SMS la 8844 cu textul
PÂINE pentru o donație
lunară de 2 euro
Vino alături de noi pentru a fi
donator în Programul
PÂINE și MÂINE

Contactează-ne și donează

Dacă ai venituri din salarii sau alte
surse, poți direcționa un procent de
3.5% din impozitul pe venit către
proiectele World Vision România.

Contactează-ne dacă dorești să
donezi servicii și bunuri care ar
fi de folos copiilor și școlilor din
program.

Pentru mai multe detalii despre modul cum poți să donezi contactează pe:
ania_nedelcu@wvi.org
25

Manager Fundraising
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Fiecare donație contează și ajută un copil din mediul rural
aflat într-o situație de vulnerabilitate să meargă la școală.

Alege să fii voluntar și ajută-ne să
le oferim copiilor experiențe de
neuitat pentru copilaria lor:
Fii ambasador al programului Pâine și Mâine și ajută-ne să atragem
atenția asupra nevoilor copiilor din rural.
Implică-te direct în activitățile cu copiii, părinții și profesorii.
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Pentru mai multe detalii despre
cum poți să devii voluntar în
program, contactează pe:

Pentru comunicare și acțiuni de
fundraising pentru programul
Pâine și Mâine, contactează pe:

daniela_ababei@wvi.org

monica_popa@wvi.org

Coordonator Voluntari

Specialist Marketing Comunicare & Fundraising

Pâine și mâine
Raport anual 2022

Ajută-ne să le oferim copiilor experiențe de învățare altfel, să fie
motivați la școală, să-și dezvolte abilitățile de viață independentă și să
le trezim interesul pentru meseriile viitorului.

Costul lunar pentru un copil în programul Pâine și Mâine în anul 2022 este
de 350 lei din care 90% îl reprezintă costurile directe pentru implementarea
activităților din program, respectiv:

servicii de asistență
și sprijin pentru școli

30%

10%
10%
servicii de
monitorizare,
comunicare
și fundraising

350
lei
50%

masă caldă

servicii
educaționale
pentru copii
și părinți

Mulțumim tuturor partenerilor instituționali, voluntari, ambasadori, donatori
și susținători pentru colaborare în vederea implementării programului Pâine
şi Mâine!

Str. Rotașului, Nr. 7, Sector 1, București, 012167
Telefon: (0040) 21 222 91 01/ 0731 444 013  .  Fax: (0040) 21 224 29 72
E-mail: comunicare_ro@wvi.org

