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14.09.2010
Rechizite si carti pentru copiii din mediul rural

Un nou sprijin pentru copiii din mediul rural care frecventează cursurile şcolilor şi grădiniţelor.
Marţi a debutat cea de-a patra ediţie a programului educaţional de sprijin al accesul la educaţie şi
încurajare a performanţei şcolare intitulat „Din nou la şcoală”.
Iniţiativa aparţine companiilor Smithfield Ferme si Smithfield Prod şi este realizată de voluntari
din cadrul societăţilor respective. Aceştia au împărţit cadouri elevilor, şcolari şi preşcolari, din
localităţile Bacova, Boldur, Ohaba-Forgaci, Jabăr, Sinersig, iar joi se vor deplasa la Utvin.
Programul „Din nou la şcoală” 2010 continuă între 13 - 21 septembrie. Voluntarii Smithfield
Ferme vor vizita în total peste 3.500 copii de grădiniţă şi şcoală (clasele I-VIII) din 40 de şcoli şi
grădiniţe din comunităţile rurale din Arad şi Timiş. Vor fi distribuite ghiozdane sau rucsaci,
penare echipate şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie
echilibrată, manuale şi cărţi. Pe lângă rechizitele primite la început de an şcolar, compania
organizatoare a mai recompensat elevii premianţi cu manuale si cărţi, la fiecare sfârşit de an
şcolar.
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WWW.ZIUADEVEST.RO
13.09.2010
Smithfield Ferme și Smithfield Prod continuă programul “Din nou la școală”
Scris de Lucian Paulescu
Smithfield Ferme și Smithfield Prod vor continua, și în acest an, cea de a patra ediție a
programului educațional de sprijin al accesul la
educație și încurajare a performanței școlare - “Din
nou la școală”. Marti, 14 septembrie, voluntarii
Smithfield Ferme și Smithfield Prod vor împărți
cadouri de început de an școlar elevilor, școlari și
preșcolari, din Bacova, Boldur, Ohaba-Forgaci,
Jabăr și Sinersig, iar joi, 16 septembrie, celor din
Utvin. Programul “Din nou la școală” 2010 își va
continua desfășurarea între 13 - 21 septembrie.
Voluntarii Smithfield Ferme vor vizita în total peste
3.500 elevi de gradiniță și școală (clasele I-VIII)
din 40 de școli și grădinițe din comunitățile rurale
ale județelor Arad și Timiș. Vor fi distribuite
ghiozdane/ rucsaci, penare echipate și orare
conținând sfaturi pentru un stil de viață sănătos și o
alimentație echilibrată, manuale și cărți. Până în
acest an, au avut deja loc trei ediții ale programul educațional “Din nou la școalaă, care au inclus
în total un număr de 6.000 de elevi. Pe lângă rechizitele școlare primite la început de an școlar,
compania Smithfield Ferme a recompensat elevii premianți cu manuale și cărți, la fiecare sfârșit
de an școlar.
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14.09.2010
Rechizite si carti pentru copiii din mediul rural

Un nou sprijin pentru copiii din mediul rural care frecventează cursurile şcolilor şi
grădiniţelor. Marţi a debutat cea de-a patra ediţie a programului educaţional de sprijin al
accesul la educaţie şi încurajare a performanţei şcolare intitulat „Din nou la şcoală”.
Iniţiativa aparţine companiilor Smithfield Ferme si Smithfield Prod şi este realizată de voluntari
din cadrul societăţilor respective. Aceştia au împărţit cadouri elevilor, şcolari şi preşcolari, din
localităţile Bacova, Boldur, Ohaba-Forgaci, Jabăr, Sinersig, iar joi se vor deplasa la Utvin.
Programul „Din nou la şcoală” 2010 continuă între 13 - 21 septembrie. Voluntarii Smithfield
Ferme vor vizita în total peste 3.500 copii de grădiniţă şi şcoală (clasele I-VIII) din 40 de şcoli şi
grădiniţe din comunităţile rurale din Arad şi Timiş. Vor fi distribuite ghiozdane sau rucsaci,
penare echipate şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie
echilibrată, manuale şi cărţi. Pe lângă rechizitele primite la început de an şcolar, compania
organizatoare a mai recompensat elevii premianţi cu manuale si cărţi, la fiecare sfârşit de an
şcolar.
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19.09.2010

Smithfield promoveaza alimentatia sanatoasa
Smithfield, prin diviziile Smithfield Ferme si Smithfield Prod, deruleaza un inedit program “Din
nou la scoala”, dupa cum ne informeaza oficialii companiei.
Programul “Din nou la scoala” 2010 isi va continua desfasurarea intre 13 – 21 septembrie.
Voluntarii Smithfield Ferme vor vizita in total peste 3.500 elevi de gradinita si scoala (clasele IVIII) din 40 de scoli si gradinite din comunitatile rurale ale judetelor Arad si Timis. Vor fi
distribuite ghiozdane/ rucsaci, penare echipate si orare continand sfaturi pentru un stil de viata
sanatos si o alimentatie echilibrata, manuale si carti.
Pana in acest an, au avut deja loc trei editii ale programul educational “Din nou la scoala”, care
au inclusi in total un numar de 6.000 de elevi. Pe langa rechizitele scolare primite la inceput de
an scolar, compania Smithfield Ferme a recompensat elevii premianti cu manuale si carti, la
fiecare sfarsit de an scolar.
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Peste 3.500 de elevi din 40 de localitati au beneficiat si in aceasta toamna de programul
Smithfield Ferme 'Din nou la scoala'
Cea de-a patra editie a componentei educative a
programului Smithfield Ferme de responsabilitate
sociala "Din nou la scoala" s-a incheiat astazi.
In perioada 13 - 21 septembrie, peste 3.500 elevi
din 40 de scoli (clasele I-VIII) si gradinite din
comunitatile rurale ale judetelor Arad si Timis au
primit rechizite: ghiozdane, penare echipate si orare
continand sfaturi pentru un stil de viata sanatos si o
alimentatie echilibrata, manuale si carti, iar pentru
prescolari, rechizite pentru activitatile didactice.
Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme impreuna cu
reprezentanti ai autoritatilor locale au parcurs in 8
zile, 1.600 de km pentru ca toti cei peste 3.500 de elevi, scolari si prescolari, sa beneficizeze de
sprijinul oferit prin programul "Din nou la scoala". Echipele de voluntari au vizitat copii din
localitatile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba, Jabar, Sinersig, Bacova, Masloc, Remetea, Nitchidorf,
Blajova, Duboz, Bulgarus, Periam, Sanpetru, Igris, Birda din judetul Timis si localitatile:
Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea, Tipar, Adea, Misca, Zerindul Mic, Vanatori, Satu
Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig, Barsa, Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba si
Cherelus din judetul Arad.
In comparatie cu editiile trecute, programul a fost extins anul acesta si la copiii angajatiilor.
Astfel, 130 de copii au primit cate un rucsac si un penar echipat cu 31 piese.
"Smithfield Ferme doreste sa vina in intampinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le
an de an un sprijin constant, inlesnindu-le astfel accesul la educatie, recompensand meritele si
oferind sanse egale de dezvoltare personala. Suntem foarte fericiti sa ne reintalnim cu copiii, la
fiecare inceput de septembrie, stiind ca prin actiunea noastra am reusit sa le facem o bucurie si sa
le pastram viu interesul pentru scoala ", declara Andrada Calancea, PR Manager Smithfield
Ferme.
Proiectul educational Smithfield Ferme a debutat in anul 2007. In cadrul primelor 3 editii ale
programului, au fost inclusi 5.740 de elevi (700 in 2007; 2.040 in 2008; 3.000 in 2009) din 51
localitati din judetele Timis si Arad (4 in 2007; 11 in 2008 si 36 in 2009).
Incepand cu anul 2009, la acest program a luat parte si Smithfield Prod. In acest an, la cea de a
doua editie a programului "Din nou la scoala" implementat de Smithfield Prod, 215 de scolari si
prescolari din localitatea Utvin, judetul Timis au primit rechizite, acest program fiind extins si
catre copii angajatilor care au inceput anul acesta clasa I. Copiii au apreciat in mod special cartile
(literatura romaneasca) primite cadou.
"Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinta de a contribui la
stoparea abandonului scolar in mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural, acum la
inceput de an, cu rechizite si carti", declara Cristina Bodea, PR Manager Smithfield Prod.
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24.09.2010
Peste3.500deelevi, beneficiari ai programului Smithfield Ferme - “Dinnoula scoala”
Peste 3.500 elevi din 40 de scoli (clasele I-VIII) si gradinite din comunitatile rurale ale judetelor
Arad si Timis au primit rechizite: ghiozdane, penare echipate si orare continand sfaturi pentru un
stil de viata sanatos si o alimentatie echilibrata, manuale si carti, iar pentru prescolari, rechizite
pentru activitatile didactice, in cadrul celei de-a patra editii a programului de responsabilitate
sociala "Din nou la scoala", derulat de Smithfield Ferme.
Astfel, in perioada 13 – 21 septembrie 30 de voluntari Smithfield Ferme impreuna cu
reprezentanti ai autoritatilor locale au parcurs in 8 zile, 1.600 de km pentru ca toti cei peste 3.500
de elevi, scolari si prescolari, sa beneficizeze de sprijinul oferit prin programul "Din nou la
scoala".
In comparatie cu editiile trecute, programul a fost extins anul acesta si la copiii angajatiilor care
au inceput anul acesta clasa I. Astfel, 130 de copii au primit cate un rucsac si un penar echipat cu
31 piese.
“Smithfield Ferme doreste sa vina in intampinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le
an de an un sprijin constant, inlesnindu-le astfel accesul la educatie, recompensand meritele si
oferind sanse egale de dezvoltare personala. Suntem foarte fericiti sa ne reintalnim cu copiii, la
fiecare inceput de septembrie, stiind ca prin actiunea noastra am reusit sa le facem o bucurie si sa
le pastram viu interesul pentru scoala”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield
Ferme.
Proiectul educational Smithfield Ferme a debutat in anul 2007. In cadrul primelor 3 editii ale
programului, au fost inclusi 5.740 de elevi (700 in 2007; 2.040 in 2008; 3.000 in 2009) din 51
localitati din judetele Timis si Arad (4 in 2007; 11 in 2008 si 36 in 2009).
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24.09.2010
Din nou la scoala - program de responsabilitate sociala derulat de Smithfield
Ferme
În perioada 13 – 21 septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de şcoli (clasele I-VIII)
şi grădiniţe din comunităţile rurale ale judeţelor Arad şi Timiş au primit
rechizite: ghiozdane, penare echipate şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de
viaţă sănătos şi o alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi, iar pentru preşcolari,
rechizite pentru activităţile didactice, se precizeaza intr-un comunicat de presa remis
SMARTfinancial.ro.
Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale au parcurs
în 8 zile, 1.600 de km pentru ca toţi cei peste 3.500 de elevi, şcolari şi preşcolari, să beneficizeze
de sprijinul oferit prin programul "Din nou la şcoală". Echipele de voluntari au vizitat copii din
localităţile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba, Jabar, Sinersig, Bacova, Maşloc, Remeţea, Niţchidorf,
Blajova, Duboz, Bulgaruş, Periam, Sânpetru, Igriş, Birda din judetul Timiş şi localităţile:
Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea, Tipar, Adea, Mişca, Zerindul Mic, Vânători, Satu
Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig, Barsa, Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba şi
Cherelus din judeţul Arad.
În comparaţie cu ediţiile trecute, programul a fost extins anul acesta şi la copiii angajaţiilor.
Astfel, 130 de copii au primit câte un rucsac şi un penar echipat cu 31 piese.
“Smithfield Ferme doreşte să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le
an de an un sprijin constant, înlesnindu-le astfel accesul la educaţie, recompensând meritele şi
oferind şanse egale de dezvoltare personală.
Suntem foarte fericiţi să ne reîntâlnim cu copiii, la fiecare început de septembrie, ştiind că prin
acţiunea noastră am reuşit să le facem o bucurie şi să le păstram viu interesul pentru şcoală“,
declară Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Proiectul educaţional Smithfield Ferme a debutat în anul 2007. În cadrul primelor 3 ediţii ale
programului, au fost incluşi 5.740 de elevi (700 în 2007; 2.040 în 2008; 3.000 în 2009) din 51
localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008 şi 36 în 2009).
Începând cu anul 2009, la acest program a luat parte şi Smithfield Prod. În acest an, la cea de a
doua ediţie a programului “Din nou la şcoala” implementat de Smithfield Prod, 215 de şcolari şi
preşcolari din localitatea Utvin, judeţul Timiş au primit rechizite, acest program fiind extins şi
către copii angajaţilor care au început anul acesta clasa I. Copiii au apreciat în mod special cărţile
(literatură românească) primite cadou.
“Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinţa de a contribui la
stoparea abandonului şcolar în mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural, acum la
început de an, cu rechizite şi cărţi”, declară Cristina Bodea, PR Manager Smithfield Prod.
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Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 47 de ferme active în
judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 scroafe,
850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Activând pe
raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate
socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la
dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5
milioane RON anual.
Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră,
fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş. Valorile Smithfield Prod sunt
siguranţa alimentară, responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, înţelegerea specificului local
şi sprijinul comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea, dezvoltarea continuă a
tehnologiilor folosite şi crearea
unui mediu de lucru plăcut angajaţilor. Smithfield Prod este o companie certificată ISO
14001:2004 Sistemul deManagement al Mediului şi ISO 22000: 2005 Sistemul de Management
al SiguranţeiAlimentare.
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24.09.2010
Peste 3.500 de elevi din 40 de localităţi au beneficiat şi în această toamnă de
programul Smithfield Ferme “Din nou la şcoală”
8 zile, 1.600 de km, 3.500 de elevi, 40 de localităţi
Cea de-a patra ediţie a componentei educative a programului Smithfield Ferme de
responsabilitate socială "Din nou la şcoală" s-a încheiat joi, 23 septembrie. În perioada 13 – 21
septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de şcoli (clasele I-VIII) şi grădiniţe din comunităţile rurale
ale judeţelor Arad şi Timiş au primit rechizite: ghiozdane, penare echipate şi orare conţinând
sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi, iar pentru
preşcolari, rechizite pentru activităţile didactice. Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme împreună
cu reprezentanţi ai autorităţilor locale au parcurs în 8 zile, 1.600 de km pentru ca toţi cei peste
3.500 de elevi, şcolari şi preşcolari, să beneficieze de sprijinul oferit prin programul "Din nou la
şcoală". Echipele de voluntari au vizitat copii din localităţile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba,
Jabar, Sinersig, Bacova, Maşloc, Remeţea, Niţchidorf, Blajova, Duboz, Bulgaruş, Periam,
Sânpetru, Igriş, Birda din judetul Timiş şi localităţile: Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea,
Tipar, Adea, Mişca, Zerindul Mic, Vânători, Satu Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig,
Barsa, Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba şi Cherelus din judeţul Arad. În comparaţie cu
ediţiile trecute, programul a fost extins anul acesta şi la copiii angajaţilor. Astfel, 130 de copii au
primit câte un rucsac şi un penar echipat cu 31 piese. “Smithfield Ferme doreşte să vină în
întâmpinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le an de an un sprijin constant,
înlesnindu-le astfel accesul la educaţie, recompensând meritele şi oferind şanse egale de
dezvoltare personală. Suntem foarte fericiţi să ne reîntâlnim cu copiii, la fiecare început de
septembrie, ştiind că prin acţiunea noastră am reuşit să le facem o bucurie şi să le păstram viu
interesul pentru şcoală “, declară Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Proiectul educaţional Smithfield Ferme a debutat în anul 2007. În cadrul primelor 3 ediţii ale
programului, au fost incluşi 5.740 de elevi (700 în 2007; 2.040 în 2008; 3.000 în 2009) din 51
localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008 şi 36 în 2009). Începând cu anul 2009,
la acest program a luat parte şi Smithfield Prod. În acest an, la cea de a doua ediţie a programului
“Din nou la şcoala” implementat de Smithfield Prod, 215 de şcolari şi preşcolari din localitatea
Utvin, judeţul Timiş au primit rechizite, acest program fiind extins şi către copii angajaţilor care
au început anul acesta clasa I. Copiii au apreciat în mod special cărţile (literatură românească)
primite cadou. “Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinţa de a
contribui la stoparea abandonului şcolar în mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural,
acum la început de an, cu rechizite şi cărţi”, declară Cristina Bodea, PR Manager Smithfield
Prod.
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Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 47 de ferme active în
judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 scroafe,
850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Activând pe
raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate
socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la
dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5
milioane de lei anual.
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24.09.2010
Din nou la scoala - program de responsabilitate sociala derulat de Smithfield
Ferme
În perioada 13 – 21 septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de şcoli (clasele IVIII) şi grădiniţe din comunităţile rurale ale judeţelor Arad şi Timiş au primit
rechizite: ghiozdane, penare echipate şi orare conţinând sfaturi pentru un stil
de viaţă sănătos şi o alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi, iar pentru
preşcolari, rechizite pentru activităţile didactice, se precizeaza intr-un comunicat de presa remis
SMARTfinancial.ro.
Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor locale au parcurs
în 8 zile, 1.600 de km pentru ca toţi cei peste 3.500 de elevi, şcolari şi preşcolari, să beneficizeze
de sprijinul oferit prin programul "Din nou la şcoală". Echipele de voluntari au vizitat copii din
localităţile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba, Jabar, Sinersig, Bacova, Maşloc, Remeţea, Niţchidorf,
Blajova, Duboz, Bulgaruş, Periam, Sânpetru, Igriş, Birda din judetul Timiş şi localităţile:
Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea, Tipar, Adea, Mişca, Zerindul Mic, Vânători, Satu
Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig, Barsa, Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba şi
Cherelus din judeţul Arad.
În comparaţie cu ediţiile trecute, programul a fost extins anul acesta şi la copiii angajaţiilor.
Astfel, 130 de copii au primit câte un rucsac şi un penar echipat cu 31 piese.
“Smithfield Ferme doreşte să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le
an de an un sprijin constant, înlesnindu-le astfel accesul la educaţie, recompensând meritele şi
oferind şanse egale de dezvoltare personală.
Suntem foarte fericiţi să ne reîntâlnim cu copiii, la fiecare început de septembrie, ştiind că prin
acţiunea noastră am reuşit să le facem o bucurie şi să le păstram viu interesul pentru şcoală“,
declară Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Proiectul educaţional Smithfield Ferme a debutat în anul 2007. În cadrul primelor 3 ediţii ale
programului, au fost incluşi 5.740 de elevi (700 în 2007; 2.040 în 2008; 3.000 în 2009) din 51
localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008 şi 36 în 2009).
Începând cu anul 2009, la acest program a luat parte şi Smithfield Prod. În acest an, la cea de a
doua ediţie a programului “Din nou la şcoala” implementat de Smithfield Prod, 215 de şcolari şi
preşcolari din localitatea Utvin, judeţul Timiş au primit rechizite, acest program fiind extins şi
către copii angajaţilor care au început anul acesta clasa I. Copiii au apreciat în mod special cărţile
(literatură românească) primite cadou.
“Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinţa de a contribui la
stoparea abandonului şcolar în mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural, acum la
început de an, cu rechizite şi cărţi”, declară Cristina Bodea, PR Manager Smithfield Prod.
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Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 47 de ferme active în
judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 scroafe,
850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Activând pe
raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate
socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la
dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5
milioane RON anual.
Smithfield Prod este cel mai mare abator din România cu o capacitate de 600 de capete pe oră,
fiind situat pe locaţia fostului COMTIM, în judeţul Timiş. Valorile Smithfield Prod sunt
siguranţa alimentară, responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, înţelegerea specificului local
şi sprijinul comunităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea, dezvoltarea continuă a
tehnologiilor folosite şi crearea
unui mediu de lucru plăcut angajaţilor. Smithfield Prod este o companie certificată ISO
14001:2004 Sistemul deManagement al Mediului şi ISO 22000: 2005 Sistemul de Management
al SiguranţeiAlimentare.
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Pe 16 septembrie elevii ciclului primar al Licuelui Teoretic din Periam au avut parte de o
surpriză din partea firmei Smithfield Ferme care au distribuit fiecărui elev un ghiozdan şi
rechizite şcolare.
La eveniment a fost prezentă şi d-na priamr Rodica Boancăş care a mulţumit firmei Smithfield
generozitatea şi spiritul social.
“Din nou la Şcoală” este un proiect Smithfield Ferme de sprijin al elevilor din comunităţile
locale din vecinatatea cărora Smithfield îşi desfăşoară activităţi şi constă în sponsorizarea
elevilor cu rechizite şi manuale şcolare, pentru a le facilita accesul la educaţie.
Doar în ultimii 3 ani, peste 5700 de elevi din peste 36 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad au
beneficiat de acest program. Caravana “Din nou la Şcoală”, formată din peste 20 de voluntari ai
Smithfield Ferme, alături de voluntari-membri ai autoritatilor locale, au vizitat pe parcursul a
două săptămâni 36 de şcoli şi grădiniţe din judeţele Timiş şi Arad, unde aproximativ 3.000 de
preşcolari şi scolari au beneficiat de sprijin în cadrul acestui program.

Press review

WWW.TIMISOARAONLINE.RO
24.09.2010
Peste 3.500 de elevi din 40 de localităţi au beneficiat şi în această toamnă de
programul Smithfield Ferme “Din nou la şcoală”
8 zile, 1.600 de km, 3.500 de elevi, 40 de localităţi
Cea de-a patra ediţie a componentei educative a programului Smithfield Ferme de
responsabilitate socială "Din nou la şcoală" s-a încheiat joi, 23 septembrie. În perioada 13 – 21
septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de şcoli (clasele I-VIII) şi grădiniţe din comunităţile rurale
ale judeţelor Arad şi Timiş au primit rechizite: ghiozdane, penare echipate şi orare conţinând
sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos şi o alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi, iar pentru
preşcolari, rechizite pentru activităţile didactice. Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme împreună
cu reprezentanţi ai autorităţilor locale au parcurs în 8 zile, 1.600 de km pentru ca toţi cei peste
3.500 de elevi, şcolari şi preşcolari, să beneficieze de sprijinul oferit prin programul "Din nou la
şcoală". Echipele de voluntari au vizitat copii din localităţile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba,
Jabar, Sinersig, Bacova, Maşloc, Remeţea, Niţchidorf, Blajova, Duboz, Bulgaruş, Periam,
Sânpetru, Igriş, Birda din judetul Timiş şi localităţile: Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea,
Tipar, Adea, Mişca, Zerindul Mic, Vânători, Satu Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig,
Barsa, Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba şi Cherelus din judeţul Arad. În comparaţie cu
ediţiile trecute, programul a fost extins anul acesta şi la copiii angajaţilor. Astfel, 130 de copii au
primit câte un rucsac şi un penar echipat cu 31 piese. “Smithfield Ferme doreşte să vină în
întâmpinarea nevoilor elevilor din mediul rural, oferindu-le an de an un sprijin constant,
înlesnindu-le astfel accesul la educaţie, recompensând meritele şi oferind şanse egale de
dezvoltare personală. Suntem foarte fericiţi să ne reîntâlnim cu copiii, la fiecare început de
septembrie, ştiind că prin acţiunea noastră am reuşit să le facem o bucurie şi să le păstram viu
interesul pentru şcoală “, declară Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Proiectul educaţional Smithfield Ferme a debutat în anul 2007. În cadrul primelor 3 ediţii ale
programului, au fost incluşi 5.740 de elevi (700 în 2007; 2.040 în 2008; 3.000 în 2009) din 51
localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008 şi 36 în 2009). Începând cu anul 2009,
la acest program a luat parte şi Smithfield Prod. În acest an, la cea de a doua ediţie a programului
“Din nou la şcoala” implementat de Smithfield Prod, 215 de şcolari şi preşcolari din localitatea
Utvin, judeţul Timiş au primit rechizite, acest program fiind extins şi către copii angajaţilor care
au început anul acesta clasa I. Copiii au apreciat în mod special cărţile (literatură românească)
primite cadou. “Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinţa de a
contribui la stoparea abandonului şcolar în mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural,
acum la început de an, cu rechizite şi cărţi”, declară Cristina Bodea, PR Manager Smithfield
Prod.
Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 47 de ferme active în
judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 scroafe,
850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Activând pe
raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate
socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la
dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5
milioane de lei anual.
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In perioada 13 – 21 septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de scoli (clasele I-VIII) si gradinite din
comunitatile rurale ale judetelor Arad si Timis au primit rechizite: ghiozdane, penare echipate si
orare continand sfaturi pentru un stil de viata sanatos si o alimentatie echilibrata, manuale si
carti, iar pentru prescolari, rechizite pentru activitatile didactice, se precizeaza intr-un comunicat
de presa remis SMARTfinancial.ro.
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Programul Smithfield Ferme "Din nou la şcoală", la final
În perioada 13 – 21 septembrie, peste 3.500 elevi din 40 de şcoli
(clasele I-VIII) şi grădiniţe din comunităţile rurale ale judeţelor
Arad şi Timiş au primit rechizite: ghiozdane, penare echipate şi
orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos şi o
alimentaţie echilibrată, manuale şi cărţi, iar pentru preşcolari,
rechizite pentru activităţile didactice.
Cei 30 de voluntari Smithfield Ferme împreună cu reprezentanţi
ai autorităţilor locale au parcurs în 8 zile, 1.600 de km pentru ca toţi cei peste 3.500 de elevi,
şcolari şi preşcolari, să beneficizeze de sprijinul oferit prin programul "Din nou la şcoală".
Echipele de voluntari au vizitat copii din localităţile: Cenei, Bobda, Boldur, Ohaba, Jabar,
Sinersig, Bacova, Maşloc, Remeţea, Niţchidorf, Blajova, Duboz, Bulgaruş, Periam, Sânpetru,
Igriş, Birda din judetul Timiş şi localităţile: Cermei, Somosches, Avram Iancu, Sintea, Tipar,
Adea, Mişca, Zerindul Mic, Vânători, Satu Nou, Apateu, Berechiu, Motiori, Bocsig, Barsa,
Hodis, Aldesti, Voivodeni, Sicula, Gurba şi Cherelus din judeţul Arad.
În comparaţie cu ediţiile trecute, programul a fost extins anul acesta şi la copiii angajaţiilor.
Astfel, 130 de copii au primit câte un rucsac şi un penar echipat cu 31 piese.
"Smithfield Ferme doreşte să vină în
întâmpinarea nevoilor elevilor din mediul
rural, oferindu-le an de an un sprijin constant,
înlesnindu-le astfel accesul la educaţie,
recompensând meritele şi oferind şanse egale
de dezvoltare personală. Suntem foarte fericiţi
să ne reîntâlnim cu copiii, la fiecare început de
septembrie, ştiind că prin acţiunea noastră am
reuşit să le facem o bucurie şi să le păstram viu
interesul pentru şcoală “, declară Andrada
Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Proiectul educaţional Smithfield Ferme a
debutat în anul 2007. În cadrul primelor 3 ediţii
ale programului, au fost incluşi 5.740 de elevi (700 în 2007; 2.040 în 2008; 3.000 în 2009) din 51
localităţi din judeţele Timiş şi Arad (4 în 2007; 11 în 2008 şi 36 în 2009).
Începând cu anul 2009, la acest program a luat parte şi Smithfield Prod. În acest an, la cea de a
doua ediţie a programului “Din nou la şcoala” implementat de Smithfield Prod, 215 de şcolari şi
preşcolari din localitatea Utvin, judeţul Timiş au primit rechizite, acest program fiind extins şi
către copii angajaţilor care au început anul acesta clasa I. Copiii au apreciat în mod special cărţile
(literatură românească) primite cadou.
"Pentru noi, unul dintre obiectivele principale ale programului este dorinţa de a contribui la
stoparea abandonului şcolar în mediul rural, prin sprijinirea copiilor din mediul rural, acum la
început de an, cu rechizite şi cărţi”, declară Cristina Bodea, PR Manager Smithfield Prod.
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