Festivalul Brazilor de Crăciun 2015 - pentru al 15-lea an
consecutiv, lumea bună face lumea mai bună
București, 25 noiembrie 2015. Abandonul școlar reprezintă una dintre cele mai grave probleme
cu care se confruntă sistemul de educație din România. Datele Salvați Copiii arată că unul din
10 copii cu vârsta între 7 și 10 ani nu frecventează învățământul primar, cu toate că are vârsta
corespunzătoare. În anul 2013, numărul copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani care nu
erau înscriși la nicio formă de învățământ se ridica la aproximativ 366.000.
De 25 de ani, Salvați Copiii depune toate eforturile pentru a reduce abandonul școlar și pentru a ajuta
cât mai mulți copii să meargă la școală. Principalul eveniment prin care organizația finanțează
programele dedicate copiilor defavorizați este Festivalul Brazilor de Crăciun.
Anul acesta, Festivalul Brazilor de Crăciun a ajuns la cea de-a cincisprezecea ediție. De-a lungul
anilor, Salvați Copiii a strâns prin intermediul Festivalului Brazilor de Crăciun aproximativ 3 milioane
de euro, prin care au fost ajutați peste 20.000 de beneficiari, prin programele educaționale Grădiniţe
Estivale, A Doua Şansă și Școală după Școală. Până acum, impactul acestor programe asupra
categoriilor vizate a fost unul major:
-

Grădinițe Estivale - 96% dintre beneficiari au fost înscrişi la grădiniță sau în clasa pregătitoare;
A Doua Șansă - 97% dintre copii au promovat examenele din anul şcolar 2014-2015;
Școală după Școală – 97% dintre copii au promovat anul școlar 2014-2015, iar 20% dintre ei au
obţinut şi premii la concursuri şcolare.

Programele dezvoltate de Salvați Copiii au contribuit și la o creştere a atenției acordate de către
părinți educaţiei copiilor - 87% dintre aceștia manifestându-și interesul față de evoluţia educaţională a
copiilor, precum și față de participarea la activităţi de consiliere parentală.
În 2015, grație sumelor strânse la ediția precedentă, Salvați Copiii a susținut 2.560 de copii, dintre
care 560 au beneficiat de suport în programul Grădinițe Estivale, 413 au fost reintegrați prin
programul A Doua Șansă, iar 1.587 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a
abandonului școlar Școală după Școală.
Alături de ei, au beneficiat de fondurile strânse și 1.023 de părinți, care s-au bucurat de asistență
socială, juridică și psihologică. De asemenea, pentru suportul copiilor și părinților au fost formați 386
de specialiști cu atribuții în drepturile copilului și educație. Per total, 9.500 de copii au fost informați
cu privire la serviciile educaționale și sociale dezvoltate de Salvați Copiii România.
„Să fii generos astăzi înseamnă să investești în viitorul copiilor. Ne dorim ca și anul acesta să
strângem fonduri pentru cât mai mulți copii care, din diverse motive, nu pot merge la școală. Prin
Festivalul Brazilor de Crăciun, Salvați Copiii România finanțează programele educaționale menite să
reducă abandonul școlar. Fără generozitatea sponsorilor noștri, acest lucru nu ar fi posibil. Le
mulţumim tuturor companiilor, designerilor, persoanelor publice și nu numai, care ne sprijină și au
încredere că împreună putem reda acestor copii șansa la educație și la un viitor decent.” - Andi
Moisescu, Preşedinte Salvaţi Copiii România.
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Președintele Executiv Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, a arătat că investiția făcută
astăzi în educație înseamnă, de fapt, investiții mai mici în adulții de mâine, întrucât abandonul nu
reprezintă numai cifre cu și despre copiii care nu pot merge la școală.
„Anual, mii de copii nu sunt înscriși la școală sau abandonează parcursul educațional din cauza
lipsurilor. Fără investiții și ajutor, aceste cifre nu vor scădea. Din acest motiv, noi milităm de mult timp
pentru alocarea a 6% din PIB pentru educație. În lipsa acestei măsuri, încercăm să suplinim cât
putem lipsa investiției în educație prin programele noastre. Festivalul Brazilor de Crăciun este dedicat
copiilor din medii defavorizate, și este singura lor șansă pentru a-și continua studiile”, a spus
Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv Salvați Copiii România.
În cei 15 ani de la lansare, Festivalul Brazilor de Crăciun a devenit un eveniment de referință, la care
participă cei mai influenți manageri de companii, antreprenori, persoane publice, oameni de business
și de media, în scopul strângerii de fonduri pentru sprijinirea proiectelor educaționale ale Salvaţi
Copiii România. Evenimentul este organizat sub forma unei licitații speciale de brazi de Crăciun,
concepuți exclusiv pentru această ocazie, de către unii dintre cei mai cunoscuţi designeri din țară.
Creatorii invitați să participe la ediția din 2015 sunt: Doina Levintza, Stephan Pelger, Irina
Neacșu, Carmen Ormenișan, Malvina Cservenschi, Iris Șerban & Lama Arhitectura, Hamid Nicola
Katrib, cu sprijinul Pop Art Design, Omid Ghannadi & Amalia Enache, MATIUS & Philips România,
Zenya Atelier & Mădălina Stan, Dragoș Epure & Anca Lungu, PNK Casual, Ioana Ciolacu, Cristina
Săvulescu, Mihai Țopescu, Cornel Ilie & Adelina Ivan, Bogdan Adrian Lefter & Honeywell, Tudor.
Personal Tailor, în colaborare cu Miso Architects, Mărioara de la Țară, cu sprijinul Wild Olive, Rozalia
Bot, Diana Stoicescu & Miruna Darie by Createlier, cu sprijinul Euromedia, Salvați Copiii & Ștefania
Mircea.
Anul trecut, licitațiile pentru brazi au ajuns la sume cuprinse între 700 și 16.000 de euro.
Sponsorii ediției 2015:
Sponsori Diamond: Euronet
Sponsori Platinum: Catena, IC Group, Kaufland
Sponsori Gold: ABC Data, Class Living, Clifford Chance Badea, Electrica, Enel Romania,
Luxoft, Orange, Romanian Business Consult
Sponsori Silver: AT Kearney, BASF, BCR, Capgemini, Carrefour, Emagic, Fundația Sensiblu,
Genpact, Gopet Romania, Maresi Foodbroker, Mercedes-Benz, Oscar Downstream, Reckit
Benckiser, Secom
Mulțumiri speciale: Web Venture, Intercomfilm, TTS Group
Note pentru redactori
Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment de strângere de fonduri organizat anual de
Salvați Copiii România, care are ca centru de interes o licitație specială de brăduți de Crăciun, creați
exclusiv pentru această ocazie, de unii dintre cei mai cunoscuți designeri autohtoni. Devenit una
dintre atracțiile calendarului social al sezonului, Festivalul Brazilor de Crăciun sprijină proiectele
educaționale derulate de Salvați Copiii România.
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Comitetul de organizare a Festivalului Brazilor de Crăciun din acest an îi are în componență pe
Amalia Năstase (Manager Eventures), Andreea Raicu, Andi Moisescu, Corina Bârlădeanu (Manager
2Active PR), Cornel Ilie, Laura Coroianu (Managing Partner Emagic), Tereza Munteanu (Managing
Partner Wunderman) și Gabriela Alexandrescu (Președinte Executiv Salvați Copiii România).
Despre Salvaţi Copiii România
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate
tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile - copiii din comunităţile
dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii
refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi
programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children
International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului
şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări
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