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Comunicat de presă 
 

„ActivităŃi de vacanŃă “ 
 

Modul în care își petrec copiii vacanŃa de vară este dictat în mod implicit de situaŃia financiară a familiei. Vizionarea 
unei piese de teatru, o vizită la muzeu, o excursie sau o tabără organizată sunt obiective greu de atins când ești sărac și banii 
sunt drămuiŃi. În acest caz, paleta de preocupări la care are acces pe timpul verii, un copil provenind dintr-o familie cu 
venituri modeste, este foarte redusă. World Vision a avut în atenŃie permanent acest aspect, considerând că activităŃile de 
vacanŃă au un însemnat rol educativ și tototdată unul recreativ și de stimulare a capacităŃilor creative. Astfel că, pe întreaga 
perioadă a vacanŃei, în comunele Cumpăna, Cobadin, Corbu și Cogealac se desfășoară cel puŃin o dată pe săptămână, 
activităŃi tematice, menite a le oferi copiilor din aceste comune, alternative viabile și productive de petrecere a timpului 
liber.  

Cei care lucrează cu copiii pe perioada vacanŃei, sunt voluntarii World Vision. Ei se organizează singuri la întâlnirile 
Grupului de IniŃiativă al Tinerilor din fiecare comună, unde stabilesc care vor fi activităŃile desfășurate. Lucrătorii comunitari 
World Vision doar îi supraveghează și le pun la dispoziŃie materialele de lucru. La Cumpăna, 15 voluntari coordonează 
activităŃile derulate în cadrul cluburilor de desen, muzică și dans, în timp ce o mămică voluntar, care a absolvit cursuri de 
specialitate la Crucea Roșie, susŃine pentru copiii din comună, sesiuni de sănătate dentară și corporală, participanŃii primind 
din partea organizaŃiei, pachete cu obiecte de igienă personală. La Cobadin, se desfășoară, în mare, același gen de acŃiuni, 
cluburile tematice de aici fiind cel de artă, clubul “eco”, clubul de sănătate, clubul foto și cel de desen. O dată la două 
săptămâni, cu sprijinul reprezentantului rromilor Vlaicu Maria și a voluntarului Costache Claudia, la Cobadin se derulează 
activitatea “Să învăŃăm să ne spălăm copiii”, beneficiari fiind 40 de copii de etnie rromă, care primesc de la World Vision, 
materiale necesare întreŃinerii igienei corporale. Copiii din comuna Corbu se bucură și ei de activităŃile de vacanŃă, 
beneficiind până în prezent de o excursie organizată la Mănăstirea Sfântul Casian și de o tabără sponsorizată de firma SC 
Euxin (28 iulie- 4 august), pentru 10 copii care nu au fost plecaŃi niciodată, nicăieri. Pe lângă sesiunile de sănătate organizate 
și la Corbu, copiii merg o dată pe săptămână, la cluburile de muzică, dans sportiv, dans modern, popular și clubul micilor 
artiști. Începând cu luna august, aceștia vor fi implicaŃi în activităŃile sportive organizate pe plaja de la Corbu (tenis, fotbal, 
polo pe apă), de lucrătorii comunitari din această comună. 

20 de copii cu dizabilităŃi, beneficiari ai Centrului World Vision de la Cernavodă, au fost deja într-o tabără organizată 
în judeŃul Vrancea și alŃi 20 de copii, împreună cu însoŃitorii lor, vor pleca pentru o săptămână, la Băile Tușnad, în judeŃul 
Harghita.  

În cadrul proiectului „Împreună pentru viitor”, s-au organizat până în prezent, două evenimente majore: Forumul 
Egalilor și o Tabără de CreaŃie, la care au participat 56 de adolescenŃi. Tinerii participă cu mare plăcere la excursiile 
organizate la mănăstirile din Dobrogea, motiv pentru care, toŃi beneficiarii proiectului mai sus amintit, împreună cu  
beneficiari ai FundaŃiei „MGH Pentru copiii bolnavi de SIDA” – ConstanŃa, ai AsociaŃiei „SperanŃa” – M. Kogalniceanu și ai 
AsociaŃiei „O rază de lumină" – Mangalia, vor face 3 excursii la Mânăstirile Cocoșu și Celic Dere. AdolescenŃii din acest 
proiect vor mai beneficia de un curs de fotojurnalism, o excursie la Tulcea și de o zi petrecută în Complexul Muzeal de 
ȘtiinŃe ale Naturii din ConstanŃa.  

Nu în ultimul rând, World Vision Romania – Biroul Zonal Constanta organizează la Viișoara, până pe 15 septembrie, 
sesiuni de pregătire școlară la matematică și limba română, pentru 11 copii cu rezultate slabe la învăŃătură. 
 
Isabela Ștefan-Iorga  -  Asistent RelaŃii Publice și Comunicare – World Vision Romania -  Biroul Zonal ConstanŃa 
Tel.: 0241.549.866 
Mob:: 0766.40.75.61 


