Două grădinițe din Brașov au primit mobilier pentru cei mici
din partea Organizației Salvați Copiii România
București, 15 iunie 2016 – Peste 350 de copii din județul Brașov se vor bucura de condiții mai bune la
grădiniță, după ce Organizația Salvați Copiii România a dotat două unități cu seturi noi de mobilier destinat
activităților educative. Donația a fost făcută în contextul în care obiectele existente nu mai fuseseră
schimbate de trei decenii.
„Grădinița și felul în care sunt întâmpinați copiii aici sunt aspecte extrem de importante pentru cei mici, fiind
locul unde aceștia își petrec o bună parte din fiecare zi, se joacă și își creează propriile povești. Copiii au nevoie
de un spațiu familiar, prietenos, iar asta înseamnă piese de mobilier sigure și rezistente, adecvate nevoilor lor și
realizate pe dimensiuni potrivite, care să îi ajute să se dezvolte atât fizic, cât și psihic.” – Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Astfel, cei peste 350 de copii înscriși la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor" Nr. 25 și la Grădinița
Prejmer au primit 80 de seturi de mobilier, formate din măsuțe și scaune potrivite vârstei lor, dar și diverse
plăcuțe pictate cu personaje din povești și desene animate.
Ambele unități de învățământ aveau mare nevoie de mobilier nou, sprijinul de la Organizația Salvați Copiii fiind
binevenit. Grădinița nr. 25 îngrijește 278 de copii, iar mobilierul nu mai fusese schimbat de peste 30 de ani. Cei
80 de copii de la grădinița din comuna Prejmer foloseau, de asemenea, mobilier foarte vechi și uzat.
„Suntem recunoscători pentru donația primită. Cu ajutorul mobilierului nou și al picturilor primite, ne dorim să
stimulăm creativitatea copiilor, să îi introducem în lumea poveștilor, să le dezvoltăm simțul estetic și, nu în
ultimul rând, să îi responsabilizăm, învățându-i să îl protejeze.” – Maria Popescu, director Grădinița „Lumea
Copiilor".
„Vom redecora puțin sălile de clasă, în așa fel încât să avem colțuri tematice, pe care le putem folosi la jocurile
de creație. Cei mici sunt extrem de încântați să vadă zilnic picturile cu personajele lor preferate.” – Silvia Ghiță,
educator Grădinița Prejmer.
Donația a fost realizată prin intermediul Salvați Copiii, filiala Brașov, care desfășoară încă din 2010 programe
pentru combaterea mortalității infantile, protecția, educația și apărarea drepturilor copiilor din județ. Astfel,
cele mai importante programe ale filialei Brașov includ prevenirea abandonului școlar, prin Centrul Educațional
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Prejmer, protecția și educația copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate și dotarea maternităților cu
echipamente medicale performante.
----------------------------------------------Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în
acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa
colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă
responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de 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,
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație,
protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii
sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani de activitate,
peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
----------------------------------------------Contact
Liliana Bibac, Coordonator Programe Educaționale
0744.360.664
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