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Festivalul Brazilor de Crăciun, ediţia cu cei mai mulţi brazi
Bucureşti, 27 noiembrie 2012: Festivalul Brazilor de Crăciun a ajuns anul acesta la ediţia cu
numărul 12 şi odată cu ea la cea mai bogată galerie de brazi. 27 de creaţii, purtând
semnătura unor renumiţi designeri şi artişti români, vor aduce copiilor fără acces la educaţie
şansa unei vieţi mai bune.
Fiecare brad poartă cu sine o poveste, un mesaj care va încerca să mişte cât mai multe
suflete în cadrul licitaţiei din seara de gală de pe 6 decembrie. Creațiile ce vor fi licitate în
această ediţie aparţin designerilor Doina Levintza, Wilhelmina Arz, Lena Criveanu, Rita
Mureşan, Mihaela Glăvan, Stephan Pelger, Alexandru & Mihnea Ghilduş, Ana Wagner & A.
David Gallery, Kristina Dragomir & Europa FM, Cristian Samfira, Carmen Ormenişan, Iris
Şerban, Claudia Castrase, Irina Solomon & Azay, Veronica Zaharia & The One, Mădălina
Dorobanţu, Maria Marinescu, Alexandru Ciucu, Mirela Stelea, Mihaela Drafta, Mirela
Diaconu, Hamid Nicola Katrib & United Media. La aceştia se adaugă: Oxette, Anca Rusu,
pictorul Bogdan Mihai Radu, Mark Twain International School, bradul presei, precum şi
bradul creat de copiii din centrele educaţionale Salvaţi Copiii.
Agnes Keszeg, cunoscut ilustrator şi designer de păpuşi, s-a alăturat şi ea ediţiei din acest an
a festivalului. Toate materialele grafice şi ilustraţiile necesare evenimentului poartă
semnătura sa.
“Impresionanta galerie de creaţii din acest an este un motiv de mare bucurie pentru noi. Cu
fiecare nou brad creştem posibilităţile prin care putem veni în ajutorul copiiilor şi chiar al
părinţilor care îşi doresc să se bucure de darul de a scrie şi a citi. Sperăm să extindem şi
galeria sponsorilor în aceeaşi proporţie, astfel încât să facilităm accesul la educaţie al acestor
familii defavorizate,” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii
România.
Programul de reintegrare socială şi şcolară a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile a început în
anul 2001, cu sprijinul sectorului privat (strângerea de fonduri organizată prin Festivalul
Brazilor de Crăciun) din România. Peste 16.000 de copii au beneficiat de integrare în sistemul
educativ (A doua şansă) şi de suport educaţional, social şi juridic pentru a nu abandona
şcoala (Şcoală după şcoală). Ediţia de anul acesta a Festivalului Brazilor de Crăciun îşi
propune colectarea de fonduri pentru cei 2.500 de copii deja cuprinşi în programele
educaţionale Salvaţi Copiii. În total, în primele 11 ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun sau strâs 2.484.000 euro.
Sponsorii acestei Gale sunt:
Sponsor Diamond: BCR
Sponsori Platinium: Renovatio Solar, Five’s, EDP Renewables, Henkel, Luxoft
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Sponsori Gold: Banca Românească, Petrom, Porsche România, Romanian Business Consult,
Anchor Group.
Sponsori Silver: Apa Nova Bucureşti, Carrefour, Catena, Kaufland Romania, Lemet, Oscar
Downstream, PayPoint, UPC, Teraplast Grup, Class Living, Radisson Blu Hotel, TTS Group.
***
Note pentru redactori:
Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment de strângere de fonduri organizat anual de
Salvaţi Copiii România, care are ca centru de interes o licitaţie specială de brazi de Crăciun,
creaţi exclusiv pentru această ocazie de unii dintre cei mai cunoscuţi designeri români.
Devenit una dintre atracţiile calendarului social al sezonului, Festivalul Brazilor de Crăciun
sprijină proiectele derulate de Salvaţi Copiii România.
Comitetul de Organizare al Festivalului Brazilor de Crăciun din acest an are în componenţa
sa pe Amalia Năstase (Manager eventures), Andreea Raicu, Andi Moisescu (Realizator TV),
Corina Bârlădeanu (Manager 2activePR), Liviu Sfrija, Tereza Munteanu (Managing Partner
Wunderman).
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală activă în domeniul promovării
drepturilor copilului din 1990. În cei 22 de ani activitate, peste 750.000 de copii au beneficiat
de programele organizatiei. Detalii despre aceste programe vă rugăm să găsiți pe site-ul
organizaţiei http://www.salvaticopiii.ro/?id2=0002#Ce%20facem.html. Membră a celei
mai mari organizaţii globale, independente, de promovare a drepturilor copiilor, Save the
Children International, organizaţia consideră că toţi copiii, indiferent de rasă, religie sau
provenienţă socială, au aceleaşi drepturi, de care trebuie să beneficieze. Salvaţi Copiii 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 etc., lucrând cu copiii şi
familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor.
Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor
guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
***
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