
 
 

 
 

Fundația Mereu Aproape și RURIS au susținut 20.000 de elevi  
de la școli din toate regiunile țării cu ghiozdane complet echipate la începutul 

anului școlar, prin cele șase ediții ale programului „Educație pentru România” 
 

 
București, 27 septembrie 2022 – Prin cea de-a șasea ediție a programului „Educație pentru 

România”, Fundația Mereu Aproape și partenerul său RURIS continuă să lupte împotriva 
abandonului școlar și sprijină 5.000 de copii din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru 
noul an de învățământ. Programul se desfășoară anual din 2017 în cadrul campaniei „Lăsați-mă să 
învăț”, printr-o investiție în educație de aproape 280.000 de euro pentru cele șase ediții. În total, 
20.000 de elevi de gimnaziu din mediul rural au primit ghiozdanele complet echipate cu rechizite 
pentru cursuri.  

Beneficiarii ediției din acest an a programului sunt elevi din ciclul gimnazial de la 38 de școli din 
zone rurale din 27 de județe ale țării: Alba, Argeș, Bacău, Buzău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Cluj, Dâmbovița, Hunedoara, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, 
Satu Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.  

Alături de copii în primele zile de școală, Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu 
Aproape, a spus: „Școala este ca o livadă. În fiecare pom găsești alte fructe. Unele îți plac de la 
început, altele sunt cam acre. Dar important e să le mâncăm pe toate pentru că toate au câte ceva 
pentru fiecare dintre noi. Eu sunt absolut îmbogățită pentru că am stat lângă copii, pentru că  
i-am simțit și pentru că am aflat ce vor să devină. E extrem de important pentru mine personal, ca 
mamă, și pentru noi la Fundația Mereu Aproape să fim printre ei, să aflăm ce își doresc, să le fim 
aproape și cu ceea ce au nevoie.”  

De șase ani, RURIS este partenerul exclusiv al Fundației Mereu Aproape care face posibil acest 
program. „RURIS și Fundația Mereu Aproape continuă acest proiect cu tradiție deși contextul actual 
este unul dificil, prin criza economică pornită de pandemie și accentuată de război care a marcat 
viețile tuturor. Echipa RURIS este aici pentru a susține copiii și educația acestora. Pentru noi, proiectul 
înseamnă emoție. Emoția pe care o transmit copiii și nevoia de a începe școala cu un minim de 
rechizite și cu un minim de suport. Credem că educația reprezintă motorul cunoașterii și singura șansă 
către un viitor mai bun și, prin acest proiect, vrem să dăm o șansă la educație fiecărui copil și să 
aducem un zâmbet  pe chipul lor. Copiii au nevoie de speranță, siguranță și încredere. Sperăm ca, 
odată cu primirea ghiozdanelor, să sădim în inima lor aceste sentimente și dragul de carte și de 
școală”, a declarat Cătălin Stroe, Fondatorul și Președintele RURIS. 

La primirea ghiozdanelor, descoperind toate rechizitele primite, copiii au exclamat: „De tot aveam 
nevoie. Și de caiete, și de acuarele, de tot. Îmi place foarte mult să desenez. Și... ador ce am primit 
aici, în ghiozdanul acesta!”, „Îmi place foarte mult școala. Și ghiozdanul acesta - foarte mult. Sunt 
mulțumită și vă mulțumim mult!”. Dascălii au vorbit despre importanța sprijinirii elevilor: „Unde 
posibilitățile financiare sunt reduse sau chiar absente, orice mic ajutor poate să susțină un copil să-și 
urmeze traseul educațional” - Ramona Bocșan, Director Liceul Tehnologic Felix, Sânmartin, județul 
Bihor; „Ceea ce ați făcut dumneavoastră nu poate decât să ne încânte și să ne bucure pentru că,  
într-adevăr, copiii noștri sunt din diferite categorii și chiar aveau nevoie de aceste ghiozdane 
echipate” -  Antoanela Marin, Director Școala Gimnazială Gheorghe I.I.C. Bratianu, Rătești, județul 
Argeș. 



 
 

 
Programul „Educație pentru România” este menit să încurajeze copiii să meargă la școală, în 

contextul în care, conform datelor Eurostat, rata abandonului şcolar timpuriu din România a fost de 
15,3% în anul 2021. În ceea ce privește mediul rural, rata de abandon ajunsese la 26% în 2020, ceea 
ce înseamnă că unul din patru copii de la sat a renunţat la şcoală înainte de a termina gimnaziul, 
potrivit datelor Ministerului Educației. 

 
Fundația Mereu Aproape a luat naștere în 2005. Împreună cu partenerii săi, donatori, companii, 

jurnaliști și persoane publice, contribuie la dezvoltarea sănătății, educației, culturii și ajută în situațiile 
de dezastre. Până în prezent, prin campaniile de amploare și proiectele sale derulate la nivel național, 
Fundația Mereu Aproape a susținut dezvoltarea societății cu peste 20 de milioane de euro. Mai multe 
detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe 
www.facebook.com/fundatiamereuaproape. 

RURIS este o companie din Craiova, cu capital 100% românesc, care investește în activități de 
cercetare, dezvoltare și producție de motoutilaje agricole.  

În cei 30 de ani de când este pe piață, compania a evoluat constant, și-a diversificat portofoliul de 
produse și a reușit să construiască o rețea solidă de parteneri la nivelul întregii țări, dar și în Republica 
Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Bosnia, Grecia, Slovacia și Franța. RURIS a devenit un brand 
puternic, care și-a câștigat renumele prin respectarea promisiunilor, dar și prin dezvoltarea unor 
produse fiabile, eficiente și de calitate.  La ora actuală, portofoliul companiei cuprinde peste 300 de 
produse. Mai multe detalii se regăsesc pe www.ruris.ro.    

În ultimii ani, reprezentanții companiei s-au implicat activ în diverse campanii de CSR, în special 
în domeniul Educației și cel al Sănătății. 
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