Mai multe şcoli, universităţi şi ONG-uri din Sibiu au fost dotate cu 100 de
calculatoare
Sibiu, 11.10.2017
8 instituţii de învăţământ şi ONG-uri din Sibiu au fost sponsorizate cu 100 de calculatoare
de către Arvato România în parteneriat cu Asociaţia Totul Pentru Comunitate.
Arvato, compania parteneră care a suportat integral costurile de achiziţionare a celor
100 computere alături de Asociaţia Totul Pentru Comunitate şi-a propus să conecteze
educaţia la tehnologie şi să le ofere elevilor şi studenţilor sibieni experienţe de învăţare
interactive şi mult mai eficiente. ‘’Încercăm mereu să fim aproape de comunitatea în care
ne desfăşurăm activitatea şi ne îndreptăm atenţia către educaţie şi inovaţie. Prin această
iniţiativă ajutăm generaţiile viitoare, sprijinind instituţiile care formează aceşti tineri.
Lumea se schimbă rapid, iar noi trebuie să încercăm să ţinem pasul şi să oferim copiilor
noştri posibilitatea de a învăţa într-un mediu modern adaptat schimbărilor tehnologice de
astăzi.’’ a declarat Eva Dioszegi, manager Arvato Bertelsmann Sibiu.
Beneficiarii acestor donaţii au fost elevii şi studenţii Universităţii Lucian Blaga (34
calculatoare) şi ai Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr (16 calculatoare) dar şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean (15 calculatoare), Palatul Copiilor (15 calculatoare),
Crucea Roşie (2 calculatoare), Centrul de Tineret (4 calculatoare), Compania de teatru
“Become” (9 calculatoare) şi Asociaţia Totul Pentru Comunitate (5 calculatoare).
Calculatoare sunt binevenite mai ales în şcolile cu clase de profil, unde există o nevoie
importantă de sisteme informatice performante. “Pentru noi este o donaţie extrem de
importantă. Duceam lipsă de calculatoare, aşa că ne vor fi de foarte mare ajutor”, a spus
Daniel Vecsei, directorul Palatului Copiilor.
“Tehnologia deschide o lume infinită de posibilităţi şi ne dorim ca un număr cât mai mare
de tineri să profite de avantajele ei pentru a experimenta un mod de învăţare inovativ,
care să îi ajute în dezvoltarea personală”, ne-a declarat Elena Popa, preşedintele
Asociaţiei Totul Pentru Comunitate.
Arvato a fost alături de voluntarii Asociaţiei Totul Pentru Comunitate încă din anul 2015,
sprijinind proiectele asociaţiei şi implicându-se activ în comunitatea sibiană. În 2015, în
cadrul proiectului “Motivat să învăţ” 3400 de elevi sibieni din clasele a XI-a şi a XII-a s-au
numărat printre beneficiarii programului, în 2016 s-au oferit ajutoare pentru 130 de familii
monoparentale nevoiaşe din oraşul Sibiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi s-au oferit
premii pentru 74 de absolvenţi de elită ai liceelor sibiene iar în 2017, Arvato a donat premii
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pentru Olimpiada Naţională de Informatică şi a oferit 30 de vouchere de cumpărături în
valoare de 150 lei pentru 30 de elevi fără posibilităţi materiale.
Arvato Services SRL, companie de tipul contact-center, parte din grupul german Arvato
Bertelsmann şi-a ȋnceput activitatea ȋn Romania ȋn anul 2010. În prezent, Arvato România
are peste 1.400 de angajați în centrele din Brașov, Sibiu, Bucureşti și Cluj-Napoca și
oferă servicii integrate, în 14 limbi, pentru clienți business din industrii precum hi-tech,
gaming, comerț electronic, auto, finanțe, hardware și software, vânzări și turism. La nivel
internațional Arvato este lider european pe piața furnizorilor BPO, cu peste 70.000 de
angajați în 40 de țări.
Persoanele interesate de posturile disponibile pot afla mai multe de pe site-ul dedicat,
www.createyourcareer.ro
sau
pe
pagina
de
facebook
a
companiei
www.facebook.ro/RomaniaArvato

Fotografie: stanga - Ovidiu Matiu (Dr. Lector Universitar, Director de departament,
Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice, Universitatea Lucian Blaga
Sibiu); dreapta - Eva-Erzsebet Dioszegi, Site Manager Sibiu, Arvato Services SRL
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