COMUNICAT DE PRESĂ

LIDL ÎMPREUNĂ CU WORLD VISION ROMÂNIA EXTIND
PROGRAMUL „PÂINE ȘI MÂINE” ÎN BONȚIDA
Lidl și World Vision România extind programul „Pâine și Mâine” pentru
sprijinirea educației copiilor cu risc de abandon școlar, incluzând și școala
gimnazială din Bonțida, localitatea ce găzduiește festivalul Electric Castle, unde
Lidl este partener strategic pentru al treilea an consecutiv. Programul are ca
scop principal atragerea copiilor la școală prin oferirea unei mese calde, chiar
în cadrul unității de învățământ. Totodată, pentru îmbunătățirea rezultatelor
la învățătură, după terminarea orelor de curs, cei mici se bucură și de un
program after school. Programul „Pâine și Mâine” este implementat în școala
din Bonțida în cadrul acestuia fiind înscriși 25 de elevi.
Educația ocupă un rol fundamental în funcționarea și dezvoltarea unei societăți durabile; de
aceea, Lidl, prin demersurile sale de responsabilitate socială, susține constant proiecte prin
care facilitează accesul la educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de categoria socială
din care fac parte. Programul „Pâine și Mâine” este unul dintre aceste proiecte, sprijinit de Lidl
România încă de la debutul său, în 2016. Pâine și Mâine își propune să contribuie la reducerea
abandonului școlar înregistrat în țara noastră, în mediul rural. Conform unui studiu demarat
de World Vision România, media abandonului școlar a depășit 18% în țara noastră, în timp ce
media europeană este de 11%. Mai mult, 51% dintre copiii din țară trăiesc cu riscul sărăciei,
34 dintre aceștia trăind în sărăcie extremă.
Pentru a contribui la ameliorarea acestor statistici, Lidl împreună cu World Vision au extins
programul „Pâine și Mâine” și la școala din Bonțida. De program beneficiază 25 de copii, cu
diverse vulnerabilități, cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani, din clasele 0, I și a II-a, începând cu
anul școlar curent. Aceștia primesc zilnic o masă de prânz caldă, contribuind astfel la
îmbunătățirea rezultatelor școlare și participă la un program de after school prin care, după
ore, sunt ajutați de cadrele didactice să își facă temele și să afle informații noi, complementare
noțiunilor prezentate la cursuri. Copiii au posibilitatea să participe și la alte activități
educaționale care îi ajută să devină mai comunicativi, mai sociabili, curajoși și curioși, cum ar
fi vizionarea filmelor educative, jocuri instructiv-educative sau activități în aer liber.
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Pentru susține rezultatele programului și în timpul vacanței de vară, pe perioada acesteia Lidl
donează pachete alimentare ce asigură nutriția corespunzătoare a copiilor, iar activitățile
educaționale continuă în cadrul unei Școli de Vară.
Extinderea programului „Pâine și Mâine” nu este singurul demers pe care Lidl l-a făcut în
cadrul școlii gimnaziale din Bonțida. În 2017, a investit 70.000 de euro în modernizarea școlii,
prin dotarea claselor cu mobilier, amenajarea terenului de sport și a curții instituției de
învățământ, dar și în construcția unui pavilion în care profesorii să poată desfășura ore în aer
liber.
„Comunitatea din Bonțida este una de care noi suntem foarte atașați, pentru că, în ultimele
două veri ne-a primit cu brațele deschise în calitate de partener strategic al Electric Castle. Dar
pentru că în fiecare an ne-am dorit să ne implicăm în viața comunității de aici și în afara
săptămânii de festival, începând cu 2017 și până acum, am făcut demersuri pentru a avea un
impact pozitiv în Bonțida. Ne bucurăm că am putut contribui la șansa unei educații de calitate
pentru copiii din localitate, nu doar prin modernizarea școlii, ci și prin includerea în programul
Pâine și Mâine, un demers cu rezultate extrem de bune în comunitățile în care a fost
implementat”, a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.
„Cu fiecare copil care primeşte în dar şansa de a avea acces la educație, lumea devine un pic
mai bună. Facem un pas înainte spre o Românie aşa cum ne-o dorim: cu copii bine-hrăniţi,
educaţi, care devin adulţi care reuşesc să-şi croiască un drum frumos în viaţă. Asta înseamnă,
de fapt, “Pâine și mâine”: o investiție pe termen lung în educația și viitorul copiilor de la sate.
Ne bucură enorm extinderea proiectului și în Bonțida și suntem recunoscători că putem ajuta
din ce în ce mai mulți copii. Pentru că educaţia le tranformă cu adevărat viaţa și, pe termen
lung, transformă viaţa comunităţii şi a ţării în care trăim”, a declarat Mihaela Nabăr, Directorul
Național al Fundației World Vision România.

Programul "Pâine și Mâine" a debutat în aprilie 2016. În prezent, pe lângă cei 25 de copii din
Bonțida, alți 1256 din 29 de sate din județele Dolj, Vâlcea și Vaslui beneficiază zilnic de afterschool și o masă caldă, în cadrul proiectului.

Despre Lidl

Lidl România · Biroul de presă Lidl România
Str. Cpt. Aviator Alexandru Șerbănescu, Nr. 58 · presa@lidl.ro

2|3

COMUNICAT DE PRESĂ

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail
alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 10.500 de magazine
și peste 150 de centre logistice în 29 de țări la nivel mondial.
În prezent, Lidl are aproximativ 260.000 de angajați, dintre care peste 6.000 în România, unde retailer-ul german are deschise
peste 240 de magazine și 5 centre logistice. Dinamismul din activitățile de zi cu zi, rezultatele durabile și corectitudinea în
cooperarea profesională construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:
www.lidl.ro
www.surprize.lidl.ro
Facebook Lidl Romania
Instagram @LidlRomania
Youtube Lidl Romania
Twitter Lidl Romania
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