COMUNICAT DE PRESĂ

Noutate în peisajul creaţiilor din Festivalul Brazilor de Crăciun
Bradul Presei
Bucureşti, 8 noiembrie 2012: Copiii de la centrul educaţional „Salvaţi Copiii” din cadrul Şcolii
141 din Bucureşti au fost astăzi gazdele evenimentului de pregătire a Bradului Presei, creaţie
ce urmează să fie licitată în seara de gala a Festivalului Brazilor de Crăciun, pe 6 decembrie,
la Hotel Radisson Blu Bucureşti, ora 19.
Jurnalişti din cele mai importante trusturi media, precum şi bloggeri renumiţi, doresc ca prin
acest demers să susţină dreptul la educaţie al copiilor.
Timp de mai bine de o oră invitaţii au retrăit, alături de copii, clipele frumoase din copilărie
cand pregăteau ghirlande sau globuleţe pentru bradul de Crăciun. Sub îndrumarea
designerilor Ana Wagner şi Cristian Samfira, decoraţiuni dintre cele mai originale au dat viaţă
şi culoare Brăduţului Presei.
“Festivalul Brazilor de Crăciun, este eveniment de strângere de fonduri în vederea facilitării
accesului la educaţie al copiilor din medii sociale vulnerabile, care a ajuns la ediţia cu
numărul 12. A fost un drum anevoios, dar fiecare ediţie ne-a adus noi susţinători şi realizări.
Am inaugurat în acest an Bradul Presei în semn de mulţumire presei pentru tot sprijinul
acordat în ediţiile anterioare şi în prezent. Presa este categoria profesională care înţelege cel
mai bine cât de valoros este darul de a scrie şi a citi şi sprijină în consecinţă acţiunile noastre.
Ne dorim să facem o tradiţie din această acţiune şi să ne întalnim anual la pregătirea
bradului,” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Pentru copiii şi tinerii care au abandonat şcoala sau nu au fost înscrişi niciodată la şcoală,
activităţile derulate de echipele Salvaţi Copiii au vizat două componente:
 Componenta socială, care constă în informarea copiilor şi a familiilor cu privire la
importanţa frecventării şcolii şi în oferirea de sprijin în vederea alcătuirii dosarelor
de înscriere la şcoală;
 Componenta educaţională. Copiii participă în cadrul centrelor educaţionale la ore de
pregătire în vederea recuperării materiei (în conformitate cu curriculla aprobată de
MECTS) şi susţin ulterior examene de absolvire a clasei pentru care s-au pregătit.
Ediţia de anul acesta a Festivalului Brazilor de Crăciun îşi propune colectarea de fonduri
pentru cei 2.500 de copii deja cuprinşi în programele de Educaţie Preşcolară, Şcoală după
Şcoală şi A Doua Şansă. În total, în primele 11 ediții ale Festivalului Brazilor de Crăciun s-au
strâs 2.484.000 euro.

Lumea bună face lumea mai bună!

Companiile care s-au alăturat deja proiectului din acest an sunt: Banca Comercială Română,
EDP Renewables, Renovatio, Banca Românească, Porsche România, Apa Nova Bucureşti,
Carrefour România, Catena, Kaufland România, Lemet, Oscar Downstream, Pay Point,
Perrier şi Radisson Blu Hotel.
Mulţumiri speciale partenerilor media Europa Fm şi United Media.

***
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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