
Vreau să merg la școală  
chiar dacă tata sau mama  
se află în spatele gratiilor 

Singur spre școală 

. 

Programul ”Singur spre școală” , implementat de 

Fundația SVASTA împreună cu Fundațiile VELUX 

din Danemarca, se adresează elevilor de liceu și 

studenților, proveniţi din familii cu posibilități materi-

ale reduse, dar care vor să înveţe, unul sau ambii 

părinţi ai acestora aflându-se în închisoare. Progra-

mul început în 2015 este realizat cu sprijinul Admi-

nistrației Naționale a Penitenciarelor. 

. 

Oana are 16 ani, elevă în clasa a IX, bursieră a 
Fundației SVASTA. Locuiește cu mama și stră-
bunica, tatăl se află la penitenciarul din S. 

Ramona studentă în primul an, 
semnând contractul de bursă. 
Tatăl se află la penitenciar în B. 

O mamă singură cu 5 copii. Tatăl 
se află într-un penitenciar din 
Moldova. Doi dintre copii, elevi 
în cl. X și a XII primesc bursă 

Să le urăm succes celor 4 și tuturor celorlalți 

peste 100 de bursieri, la care vor adăuga în 

cursul anilor următori, alți și alți elevi și stu-

denți, alături de care, în drumul lor spre 

școală se va afla Fundația SVASTA 

București, Bdul Iancu de Hunedoara nr.29, 
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 Programul ”Singur spre școală”  

se adresează elevilor de liceu și studenților, proveniţi din fa-

milii cu posibilități materiale reduse, dar care vor să înveţe, 

unul sau ambii părinţi ai acestora aflându-se în închisoare 

Cui se adresează programul 

Cum se acordă bursele 
Bursele se acordă pe baza unui contract de bursă între Fun-

daţie şi bursier, prin care acesta are obligaţia de a realiza o 

anumită medie a notelor şcolare, stabilită de comun acord cu 

Fundaţia. Semestrial bursierul trebuie să transmită o adeve-

rinţă din care să rezulte notele obţinute. 

 Programul ”Singur spre școală”   

este realizat de Fundația SVASTA, București, împreună cu 

Fundațiile VELUX din Danemarca și are ca obiectiv sprijinirea 

copiilor și tinerilor aflați în situația de a nu-și putea continua 

studiile 

Care este obiectivul programului 

. 

Pentru încheierea contractului de bursă, persoanele inte-

resate  urmează să transmită Fundației SVASTA (prin 

poștă sau E.mail), în copie, documentele: carte de identi-

tate, carnet de note, adeverință de elev/student.  

Urmează o vizită a familiei și o discuție cu elevul sau 

studentul respectiv despre intențiile sale de viitor. 

Cum se încheie contractul de bursă 

Bursieri de pretutindeni din România 

Care este valoarea bursei 
Valoarea bursei este de 300 de lei/lună, pentru lunile de şco-

larizare și se acordă pentru maxim doi ani. În funcție de situa-

ția familiei, mai pot fi luate în considerare și alte modalități de 

ajutorare. 


