Comunicat de presă
400 de copii care au abandonat şcoala vor fi ajutaţi să se reintegreze în sistemul de învăţământ
Bucureşti, 10 iunie 2008
Hipermarketul Cora împreună cu Organizaţia Salvaţi Copiii şi Biroul Internaţional al Muncii, Programul
Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO-IPEC) au organizat în perioada 29 aprilie - 26 mai 2008,
pentru al patrulea an consecutiv, campania “Luna inimilor deschise” cu scopul de a oferi sprijin pentru integrarea
şcolară şi socială a unui număr de peste 400 de copii care au abandonat şcoala, nu au fost niciodată înscrişi în
sistemul educaţional sau sunt în risc de abandon şcolar din cauza implicării lor în forme grave de muncă.
Suma strânsă în 2008 este de 183 000 RON. Cu aceşti bani se vor cumpăra alimente, îmbrăcăminte, rechizite
şcolare şi se vor organiza activităţi educative şi extraşcolare pentru copiii din Centrele Educaţionale ale Salvaţi
Copiii din Bucuresti.
Anul acesta campania s-a derulat în hipermarketurile Cora din Bucuresti (Lujerului şi Pantelimon) şi din ClujNapoca. Un numar considerabil de clienti fideli ai hipermarketurilor Cora a achizitionat în această perioadă jucarii în
valoare de 2 RON fiecare şi castele din carton colorat, de 10 RON fiecare. Pe parcursul celor 28 de zile un numar de
63 de voluntari şi angajaţi Salvaţi Copiii au fost prezenţi în hipermarketurile Cora şi au oferit tutoror celor interesaţi
informaţii despre modul în care contribuţia lor va ajunge la cei 400 de copii. Totodată, succesul campaniei s-a datorat
entuziasmului deosebit al angajaţilor Cora, care au devenit de multe ori ei inşişi voluntari în această acţiune
umanitară.
In numele tuturor copiilor care vor beneficia de programele educationale, Organizaţia Salvaţi Copiii şi voluntarii
implicaţi în acest proiect doresc să mulţumească pentru continuarea campaniei şi în anul 2008 Hipermarketului Cora
şi ILO-IPEC. Mulţumim echipei Cora, tuturor angajaţilor săi pentru entuziasmul cu care s-au implicat în cadrul
campaniei, de multe ori devenind ei însăşi voluntari în această acţiune umanitară pe parcursul celor 28 de zile. De
asemenea, mulţumim pentru sprijinul tehnic şi financiar al ILO-IPEC oferit încă din anul 2000 pentru dezvoltarea
de programe naţionale pentru combaterea celor mai grave forme ale muncii copiilor .
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Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează de 18 ani
drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membră a Alianţei
Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce
cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 100 de ţări. Salvaţi Copiii România este implicată în diferite
proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii aflaţi în familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii
străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile
acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Salvaţi Copiii România îşi utilizează
experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să
beneficieze toţi copiii.

