INFORMARE DE PRESĂ

LIDL SUSȚINE ACCESUL LA EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU
COPIII DIN MEDII VULNERABILE, PRINTR-O NOUĂ CAMPANIE
DERULATĂ ÎMPREUNĂ CU UNICEF ÎN ROMÂNIA
Împreună cu clienții săi, Lidl susține pentru al patrulea an consecutiv
parteneriatul strategic cu UNICEF în România, prin care ajută elevii din mediul
rural să beneficieze de șanse egale la o educație incluzivă și de calitate. Astfel,
până pe 13 decembrie, pentru fiecare jucărie achiziționată de clienți din
magazinele sale, Lidl donează un leu către UNICEF.
Datele UNICEF arată că, în prezent, aproape 400.000 de copii nu merg la școală și că unul din șase
adolescenți și tineri nu frecventează cursurile învățământului obligatoriu sau nu urmează o formare
profesională. Pentru acești elevi, abandonul școlar nu înseamnă doar lipsa unei educații, ci și o piedică
uriașă în a-și găsi un loc de muncă și a se susține financiar.
Clienții Lidl pot contribui la susținerea elevilor cu risc de abandon, pentru ca ei să își finalizeze studiile,
să fie pregătiți pentru piața muncii și astfel să stopeze perpetuarea sărăciei din generație în generație.
Pentru orice produs achiziționat din gama de jucării, până pe 13 decembrie, Lidl va direcționa 1 leu
către UNICEF.
În cei patru ani de parteneriat strategic cu UNICEF, Lidl, alături de clienții săi, a sprijinit organizația cu
peste 2.300.000 lei, contribuind în mod direct la susținerea copiilor ca să-și continue studiile la liceu
prin adresarea unor probleme precum: absenteismul cronic, rezultatele școlare slabe, motivația
intrinsecă limitată, reziliența limitată pentru a depăși barierele asociate tranziției de la învățământul
secundar inferior la învățământul secundar superior, precum și resursele financiare limitate ale
părinților.
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Gama de jucării din oferta participantă la campanie include articole de pluș, seturi creative, jocuri
educative din lemn, diverse puzzle-uri și echipamente precum telescop, binoclu, glob pământesc,
microscop, care să îi ajute pe copii în procesul de învățare. Întreaga colecție de jucării poate fi
consultată în catalogul Lidl de decorațiuni și jucării.

Despre UNICEF în România
UNICEF este prezent în România şi în alte 190 de ţări şi teritorii pentru a promova supravieţuirea şi
dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. În România, UNICEF lucrează
împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri
naţionali şi internaţionali şi cu mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie
timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea adolescenţilor şi monitorizarea drepturilor copilului,
pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este susţinut
financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a
guvernelor.
Despre Lidl
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 32 de țări din întreaga lume și în prezent
operează aproximativ 11.200 de magazine și peste 200 de centre logistice în 29 de țări la nivel mondial.
Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse de cea mai bună calitate la cel mai bun
preț. În spatele operațiunilor din magazine, din centrele logistice și din sediile centrale stau simplitatea
și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către
Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm.
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În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de
oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de
zi, promisiunea cu privire la calitate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:
www.lidl.ro
www.corporate.lidl.ro
Facebook Lidl Romania
Instagram @LidlRomania
Youtube LidlRomania
Twitter Lidl Romania
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