
 
 
 

Terapia prin joc le-a înseninat viaŃa copiilor din mediul rural 
de Isabela Ştefan 

 
 
14 iulie 2008 – Peste 900 de copii din 10 sate constănŃene au uitat pentru câteca ore de greutăŃile zilnice şi 
au rupt izolarea în care trăiesc, participând activ la activităŃile organizate de SOS Maşina cu Jucării, care a 
poposit timp de o săptămână în judeŃul ConstanŃa.   
 

‘Terapia prin joc’, cunoscută în limbajul de specialitate drept 
‘ludoterapie’, le-a oferit copiilor cu vârste cuprinse între  4 -18 ani, rara 
şansă de a-şi exprima liber gândurile, sentimentele şi abilităŃile şi de a 
se juca în acelaşi timp, cu jucării cum nu le-a fost dat să vadă până 
atunci.   
 
Cu excepŃia micilor parcuri de joacă amenajate în curtea grădiniŃelor, 
majoritatea satelor din judeŃul ConstanŃa nu au niciun fel de spaŃiu 
special amenajat pentru copii. Chiar şi Căminele Culturale unde 
comunitatea organiza în trecut nunŃi, spectacole şi alte evenimente de 
importanŃă pentru săteni, sunt neglijate şi zac în ruină. Pentru sute de 
copii din mediul rural, curtea şcolii este singurul lor în care aceştia se 
pot întâlni.  

 
“Între computer şi o asemenea distracŃie, voi alege întotdeauna distracŃia. Ar fi perfect dacă cineva ar putea să 
organizeze aşa ceva pentru noi, în fiecare weekend”, ne-a spus Dumitru Gheorghe, de 10 ani, din Cumpăna. 
 
Evenimentul special organizat de SOS Maşina cu Jucării şi World Vision România –Biroul Zonal ConstanŃa s-a 
bucurat de un succes extraordinar, în ciuda caniculei pe care s-a desfăşurat.  
 
“Mi-au plăcut jocurile cu peşti şi cele pentru băieŃi. A fost grozav că m-a pictat pe faŃă, m-a făcut leu”, a spus 
Eamen Semiral, elev în clasa a V-a la Şcoala Generală din Ciocârlia de Sus.  
 
Un copil cu dizabilităŃi de 6 ani din comuna Fântânele, care în mod curent este necomunicativ şi foarte puŃin 
sociabil, s-a jucat împreună cu ceilalŃi copii, cu toate jucăriile existente. Şi, în ciuda dezinteresului iniŃial manifestat 
pentru activităŃile desfăşurate, chiar şi adolescenŃii cu vârste cuprinse între 14-17 ani, au intrat în joc şi s-au distrat 
de minune… 
 
“...după ce am terminat activităŃile, copiii ne-au ajutat să strângem jucăriile şi să le încărcăm în microbuz, deşi le-a 
fost tare greu să se despartă de ele…”  
 
“A fost nemaipomenit faptul că aceşti copii au avut şansa de a socializa împreună. Rareori reuşim să-i atragem 
laolată, mici şi mai mari, ca să lucreze împreună şi să fie atenŃi şi receptivi la ceea ce fac. A fost o experienŃă nouă 
pentru ei”, a declarat Georgeta Ciobanu, lucrător comunitar World Vision la Cogealac. 
 
“Asemenea eveniment este bun şi util pentru copii pentru că le oferă şansa să mai iasă din mahalalele noastre. 
Dacă s-ar putea organiza mai des, le-ar trece şi lor vacanŃa de vară mai uşor şi mai plăcut”, ne-a precizat Maria 
Vâsil, o bunică din satul Ciocarlia de Sus, care şi-a adus 6 nepoŃi la Maşina cu Jucării. 
 
“Copiii din mediul rural sunt foarte cuminŃi, receptivi şi le plac poveştile. Sunt entuziaşti şi vor să se distreze. Şi, 
după ce terminăm activităŃile ne ajută să încărcăm jucăriile în microbuz, deşi le este greu să se despartă de ele”, a 
declarat Ioana Teodorescu, coordonatorul proiectului SOS Maşina cu Jucării.  
 
SOS Maşina cu Jucării a mai colaborat cu World Vision România –Biroul Zonal ConstanŃa, în anul 2003, când 
maşina a vizitat doar 4 comunităŃi rurale din judeŃul ConstanŃa. Anul acesta, lucrătorii comunitari World Vision au 
mobilizat personalul şcolilor din 10 comunităŃi rurale, ca să facă publicitate evenimentului. Profesori, directori de 
şcoală şi părinŃi s-au implicat în organizare şi au fost fascinaŃi de joaca copiilor, propunându-şi să invite mai des 
Maşina cu Jucării pe la ei şi să rezolve problema spaŃiilor amenajate pentru relaxarea copiilor.   
 
“Dorim să preluăm acest model şi să organizăm în colaborare cu şcolile, activităŃi similare, cel puŃin o dată pe lună” 
a conchis Maria Ion, coordonatorul proiectului World Vision, “Hrănind copiii din satul Viişoara”. 


