Info press
Cora anunţă Campania „Luna inimilor deschise”,
în parteneriat cu Salvaţi Copiii şi ILO-IPEC
Bucureşti, 05 mai 2009. Pentru al cincilea an consecutiv, hipermarketurile Cora, în parteneriat
cu Salvaţi Copiii România şi Biroul Internaţional al Muncii, Programul Internaţional pentru
Eliminarea Muncii Copiilor (ILO-IPEC) organizează în perioada 05 mai - 01 iunie 2009
campania “Luna inimilor deschise”.
Obiectivul acestei campanii este acela de a susţine integrarea şcolară şi socială a peste 400 de
copii care au abandonat şcoala, nu au fost vreodată înscrişi în sistemul educaţional sau se află în
risc de abandon şcolar din cauza implicării în forme grave de muncă.
Campania se derulează în hipermarketurile Cora din Bucureşti (Lujerului şi Pantelimon) şi din
Cluj-Napoca. În această perioadă clienţii Cora pot achiziţiona din zona caselor de marcat jucării
de pluş în valoare de 2,5 lei fiecare. Banii strânşi în urma acestei acţiuni vor ajuta copiii din
Centrale Educaţionale Salvaţi Copiii din Bucureşti şi Cluj-Napoca să devină, din nou, elevi.
Aceştia vor primi alimente, rechizite, îmbrăcăminte şi uniforme şi vor participa la activităţi
educative şi extraşcolare organizate special pentru ei.
„În urma Campaniei din 2008 au fost strânse fonduri de 183.000 lei, bani care au ajutat 409
copii din centrele educaţionale Salvaţi Copiii din Bucureşti şi Cluj-Napoca să meargă la şcoală.
Sperăm ca şi anul acesta Campania să se bucure de succes. Cora este, an de an, partenerul
tradiţional al Campaniei şi le mulţumim şi pe această cale pentru entuziasmul şi deschiderea cu
care susţin această cauză umanitară” declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi
Copiii.
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Liliana Bibac
Coordonator Proiect
Telefon: 021 316 61 76/ 0741 933 599
E-mail: liliana_bibac@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează din 1990 drepturile copilului în România, 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 120 ţări. Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy
pentru copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin munca, 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. Anual peste 30.000 de
copii sunt implicaţi în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine
din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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