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Alte 10 şcoli din mediul rural vor beneficia de cărţi în cadrul campaniei naţionale de
responsabilitate socială „Dreptul de a Citi”. Aceasta vine după ce, în luna septembrie, OTP
Bank România a dotat 15 şcoli din diferite judeţe ale ţării.

      

Campania a fost demarată în 2010 şi, până în prezent, a avut ca rezultat dotarea a 98 de şcoli
cu mai mult de 69.000 de cărţi, redând, astfel, bucuria de a citi la peste 17.240 de copii.
Iniţiativa socială a OTP Bank România se desfăşoară în parteneriat cu Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.

  

OTP Bank  România susţine o cauză cu un impact major asupra dezvoltării frumoase a oricărui
copil, accesul la lectură şi continuă campania prin dotarea a 10 noi şcoli devaforizate din
judeţele: Neamţ, Dolj, Hunedoara, Covasna, Satu Mare, Harghita, Bihor, Timiş şi Mureş. Toate
cele 10 scoli dotate au fost incluse în programul „Dreptul de a Citi”, ca urmare a propunerilor
făcute de susţinătorii campaniei.

  

Prin intermediul campaniei „Dreptul de a Citi”, OTP Bank donează direct şcolilor defavorizate
din mediul rural colecţii de cărţi adresate elevilor din clasele I-VIII, iar cea de-a doua
componentă a campaniei presupune colectarea de cărţi, în toate cele 100 de unităţi ale băncii şi
în Librăriile Humanitas, partenere în acest proiect. Ii invităm pe toţi cei care susţin această
cauză, să le ofere copiilor din zonele defavorizate şansa de a descoperi poveştile copilariei.

  

„Am luat în serios începerea anului şcolar şi nevoia copiilor de a găsi din prima zi cărţile
necesare construirii unui viitor. În mai puţin de o lună, prin campania Dreptul de a Citi, OTP
Bank România a reuşit să le ofere şansa la un viitor mai bun copiilor din 25 de şcoli, situate în
diferite judeţe ale ţării. Le mulţumim susţinătorilor noştri şi contăm pe ei şi pe viitor, deoarece ne
propunem ca până la sfârşitul anului să mai redăm şansa la lectură micuţilor din alte şcoli
defavorizate din mediul rural”, a declarat  László Diósi,  CEO al OTP Bank România.  

  

  

OTP Bank România este subsidiară a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din
Europa Centrală şi de Est. OTP Bank oferă servicii universale în Ungaria, România,
Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia, pentru mai mult de 12
milioane de clienţi, prin intermediul unei reţele teritoriale de aproape 1500 de unităţi, prin
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intermediul reţelei de ATM-uri şi prin sistemul de canale electronice.
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