
 

Singur spre școală… 

A merge la școală este cel mai firesc lucru pentru foarte mulți copii și tineri. Sunt însă situații în care drumul 
spre școală al unora dintre aceștia nu este ușor. Dorința lor de a învăța, inteligența și ambiția lor nu sunt 
suficiente. Familiile lor sunt lipsite de posibilități materiale, iar ei sunt adeseori singuri în fața greutăților vieții.  

Singur spre școală – este o realitate, cu care, nu puțini copii sau tineri din România se confruntă. Unul sau 
amândoi părinții nu mai sunt lângă ei! Fie, nu mai sunt în viață, fie au plecat undeva departe, fie sunt bolnavi 
ori șomeri, sau încălcând legea, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, se află în închisoare.  

A fi alături de acești copii sau tineri, care în pofida unor greutăți vremelnice, doresc să învețe, este pentru 
Fundația SVASTA  un crez și o datorie. 

Programul de burse al Fundației, început cu aproape 10 ani în urmă, a reprezentat, pentru ei, care pe drumul 
vieții pășesc mai greu, o mână întinsă într-un moment dificil. Peste 40 de astfel de burse au fost oferite celor 
care astăzi, sunt ori vor fi, ingineri, economiști, arhitecți, medici, preoți, profesori. 
 

”Singur spre școală” este un nou program al Fundației SVASTA dezvoltat împreună cu 
The VELUX FOUNDATIONS din Danemarca, fiind destinat copiilor sau tinerilor doritori să 
învețe, îngreunați însă în drumul lor spre școală de absența vremelnică a părinților, aflați 
temporar în detenție.  

Programul se desfășoară pe perioada 2015 – 2018 și oferă acestor elevi sau studenți, lipsiți 
de sprijinul părinților, asistența necesară pentru a-și continua studiile.    

În cazul în care programul ”Singur spre școală”  prezintă interes pentru dvs. vă stăm cu plăcere la dispoziție. 
Ne puteți contacta la adresa: Fundația SVASTA, București, Bdul Iancu de Hunedoara nr. 29, sc. B, ap. 130, 
sect. 1, tel: + 40 31 438.11.27, svasta@svasta.org, www.svasta.org.       
                                                                                                                                              
Cu deosebită considerație, 
 
Fundația SVASTA, 
 
Dr. ing. Iulian SVASTA

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

București, sectorul 1 
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 29, sc. B, ap. 130 

Telefon: + 40 31 438.11.27 
svasta@svasta.org 

www.svasta.org 

 
Fundația SVASTA, înființată în 2007 de 
doi membrii fondatori Dr.ing. Iulian 
SVASTA și Ec. Mihai SVASTA și-a 
propus să continue proiectele nonprofit 

inițiate în anii 90 în una din primele firme românești de 
consultanță în management SVASTA Consult București. 
Conform devizei sale: ”alături de tine pe drumul spre 
școală”, Fundația a sprijinit numeroși elevi și studenți, doritori 
să învețe dar confruntați cu dificultăți materiale, pentru a-și 
continua cu succes studiile. Pe lângă bursele de studii oferite, 
Fundația a realizat și alte proiecte cu precădere în domeniul 
social și cultural.  

  
THE VELUX 

FOUNDATIONS 
are comprised of 

the two non-profit foundations VILLUM FONDEN and VELUX 
FONDEN. Among our grant areas are natural, technical, health 
and human sciences. We also support environmental, social 
and cultural purposes in Denmark and internationally.  
In 2014, the two foundations gave joint donations of approx. 150 
million EUR for non-profit purposes.  
Both foundations were created by Villum Kann Rasmussen - the 
founder of VELUX and other companies in the VKR Group, 
whose mission it is to bring daylight, fresh air and a better 
environment into people’s everyday lives.  

Alături de tine pe drumul spre școală 

 
 


