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Prin proiectul „Ajută un sat. Schimbă o țară”, 
 

Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Abrud beneficiază  
de un centru multimedia modern 

 
București, 7 martie 2016 – Centrul multimedia de la Școala Gimnazială “Avram Iancu” din 

Abrud, județul Alba, a fost deschis de Fundația Mereu Aproape și Fundația Vodafone România 

prin programul „Ludoteca Mereu Aproape”.  Acesta se desfășoară în cadrul proiectului „Ajută 

un sat. Schimbă o țară”, dezvoltat de Fundația Mereu Aproape și Fundația Vodafone România 

și oferă copiilor accesul la informație pentru proiectele școlare și pentru propriile pasiuni. În 

noul centru deschis la Abrud au acces elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” dar și copiii de la 

școlile din zonă - Ciuruleasa, Bucium, Negruleasa, Poiana Narciselor, Roșia Montana, Mogoș – 

în total 4.900 de beneficiari direcți și indirecți.  

 

“Ajută un sat. Schimbă o țară” face parte din Programul strategic de Investiție în Mediul Rural al 

Fundației Vodafone România care se derulează la nivel național.  

 

Sala în care se află centrul a fost renovată total, igienizată și dotată complet cu mobilier 

și echipament. Elevii beneficiază astfel de un spațiu modern unde învață să utilizeze internetul, 

să caute și să selecteze informații pentru cursuri și să își dezvolte abilitățile de comunicare. 

Această investiție răspunde unei nevoi resimțite de o lungă perioadă de timp atât de dascăli, cât 

și de copii, din lipsa bugetului necesar.  

 

“Unii copii nu au posibilitatea să ajungă la internet, să caute lucruri interesante despre școală, 

despre orice altceva, despre hobby-urile lor și aici au posibilitatea de a veni oricând”, spune 

Ioan de 14 ani, elev la Școala Gimnazială “Avram Iancu”, Abrud. 

 

Activitățile educative desfășurate în cadrul centrului multimedia sunt menite să îi aducă pe 

copii mai aproape de școală și de cunoaștere. Printre activitățile deja derulate sunt Știu să caut 

informații pentru elevii clasei a V-a, Facebook și capcanele acestuia pentru cei din clasa a VI-a. 

Elevii din clasa a VII-a au aflat care sunt Riscurile Rețelelor de Socializare, iar cei din clasa a 

VIII-a au învățat despre Informare și orientare școlară, aceștia din urmă putând să se 

pregătească aici și pentru adminterea la liceu.  
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Programul strategic de Investiție în Mediul Rural al Fundației Vodafone România susține 

dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale necesare 

categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România. Scopul proiectului “Ajută un sat. 

Schimbă o țară”  este de a susține dezvoltarea comunităților prin construcție, renovare, dotare și 

implementare de programe educaționale, precum și de a combate excluziunea socială, 

abandonul școlar și analfabetismul.  

 

Fundația Vodafone România a finanțat, în cei 17 ani de activitate, peste 848 de programe în 

domeniile sănătății, educației, serviciilor sociale, având ca beneficiari copii, tineri, bătrâni, 

persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundația Vodafone România 

a investit 20 milioane Euro în proiecte desfășurate de organizațiile non-profit partenere. Mai 

multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, 

www.facebook.com/fundatiavodafone, http://fundatiavodafone-blog.ro. Fundația Vodafone 

România este o organizație non-guvernamentală românească cu statut caritabil, distinctă și 

independentă de operațiunile comerciale ale companiei, înființată în 1998. 

 

Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 10 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, 

companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat 1.000.000 de oameni prin programe în 

domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la 

ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați și a construit 75 de case. Până în prezent, ajutorul 

financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 10 milioane de Euro. Mai 

multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe 

www.facebook.com/fundatiamereuaproape. 

 

Site-ul proiectului: http://www.ajutaunsat-schimbaotara.ro/ 
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