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Comunicat de presă 
 

Mașina cu jucării în judeŃul ConstanŃa 
 

 
În perioada 7 -11 iulie 2008,  S.O.S Mașina cu Jucării va poposi pe plaiuri dobrogene, în cadrul unui circuit 

realizat în colaborare cu organizaŃia World Vision Romania – Biroul Zonal ConstanŃa. Copiii din 10 comune 
constănŃene vor avea oportunitatea de a petrece 2 până la 4 ore, într-un mod extrem de plăcut și educativ, în 
compania și sub supravegherea unei echipe de pedagogi sociali care călătorește prin Ńară cu un microbuz dotat cu 
diferite jocuri, materiale creative și jucării, organizând activităŃi educativ-recreative pentru beneficiari cu vârste 
cuprinse între 4 și 12 ani.  

Timp de 5 zile, în intervalele orare 1000-1200, respectiv 1600-1800, Mașina cu Jucării va staŃiona în următoarele 
locaŃii: Ciocârlia de Sus și Ciorcârlia de Jos (7 iulie), Cobadin și Viișoara (8 iulie), Cogealac (9 iulie), Fântânele și 
Corbu (10 iulie), Cumpăna și Valu lui Traian (11 iulie). În fiecare comună, sunt așteptaŃi să participe la jocuri de 
grup, concursuri sportive, jocuri de perspicacitate, de observaŃie și memorie, jocuri cu diferite materiale, ateliere 
de pictură, modelaj și confecŃionare de jucării, jonglerie și multe alte surprize, în jur de 80-100 de copii, însoŃiŃi de 
educatori sau de părinŃi. În aer liber sau în sală, după cum vor dicta condiŃiile meteorologice, cei patru pedagogi 
sociali îi vor ajuta pe copii prin acŃiunile iniŃiate, să își dezvolte creativitatea, abilităŃile motrice și încrederea în 
sine, să își cunoască drepturile și să le respecte pe ale celoralŃi, să se integreze și să relaŃioneze în cadrul unui 
grup, să își dezvolte simŃul dreptăŃii și egalităŃii și nu în ultimul rând, să își îmbunătăŃească realŃia cu părinŃii, 
profesorii și educatorii, exprimându-se liber într-o atmosferă de bucurie și sărbătoare.  

SOS Mașina cu Jucării funcŃionează din anul 2002 ca program social mobil al SOS Satele Copiilor 
România, specializat în educaŃie prin joc și se adresează copiilor din toate categoriile sociale. World Vision 
România derulează încă din anul 1990, proiecte în cadrul cărora componenta educaŃională ocupă un rol 
primordial. ExeperienŃa cumulată a celor două organizaŃii este garantul seriozităŃii cu care se vor derula 
activităŃile anterior menŃionate, acest lucru neputând decât să stimuleze prezenŃa masivă a copiilor la eveniment.   

 
 

 
Penru relaŃii suplimentare sau pentru o eventuală deplasare a reporterilor la faŃa locului, vă rog să sunaŃi la: 
 
Isabela Ștefan-Iorga  - Asistent RelaŃii Publice  
Tel: 0241/549.866, Mob.: 0766.407561 

 
 
 

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.  


