
World Vision este o organizaŃie creștină, care desfășoară programe de intervenŃie umanitară de urgenŃă, dezvoltare și advocacy. 
OrganizaŃia noastră este concentrată asupra muncii cu copiii, familiile și comunităŃile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptăŃii. 
InspiraŃi de valori creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.  

 

 

 

“Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaŃa în toată plinătatea ei, 

 Ruga noastră pentru fiecare suflet, voinŃa de a o împlini.” 

         4 iunie 2008 

 
 

Comunicat de presă 
8 bursieri susŃinuŃi de World Vision România au organizat un spectacol special  

pentru gradiniŃele din comuna Golăiești 

 
 

Miercuri, 4 iunie, 8 elevi din liceele din Iași, susŃinuti prin programele de burse ale organizaŃiei 

World Vision România – Biroul zonal Iași – s-au transformat în clovni pentru o zi, pentru a sărbători Ziua 

InternaŃională a Copilului, împreună cu micuŃii din grădiniŃele comunei Golăiești. 

Cu sprijinul a trei voluntari din grupul de clovni „Florile Iașului”, bursierii World Vision România 

s-au pregătit intensiv pentru a aduce un zâmbet pe buzele a peste 50 de copii din trei grădiniŃe din comuna 

Golăiești. Copiii au avut ocazia să vizioneze o serie de scenete comice, s-au jucat împreună cu clovnii și  

au învăŃat să confecŃioneze animăluŃe din baloane. 

„ToŃi elevii incluși în 

programele de burse ale World Vision 

România provin din mediul rural și sunt 

sprijiniŃi să își continue studiile la cele 

mai bune școli și licee din Iași. Astăzi, ei 

au dorit să demonstreze că pot și își 

doresc să întoarca măcar o parte din 

sprijinul de care se bucură ei și să facă 

ceva pentru copii din comunităŃile din 

care au plecat. Evenimentul de astăzi a fost unul care ne-a bucurat cu atât mai mult cu cât a fost organizat 

la iniŃiativa bursierilor noștri, pentru copiii din Golăiești unde World Vision România este prezentă de 

peste 10 ani”, a declarat Ana Maria Tabără, coordonator al proiectului de burse. 

În prezent, prin proiectul „Bursa- o sansa pentru elevii din mediul rural”, World Vision România 

oferă, în JudeŃul Iași, sprijin pentru 87 de copii din cinci comunităŃi rurale : Aroneanu, CepleniŃa, 

Costuleni, Vlădeni și Golăiești și are ca obiectiv încurajarea și sprijinirea elevilor din mediul rural cu 

rezultate școlare bune, provenind din familii sărace, în continuarea studiilor gimnaziale, liceale și 

vocaŃionale la școli de elită din mediul urban. 

  

Pentru informaŃii suplimentare vă rugam contactaŃi: 
Mirela Savu, asistent PR si comunicare - World Vision România, Biroul zonal Iasi 

Tel – 0746.06.27.40 – 0232-23.39.06 
E-mail:mirela_savu@wvi.org 


