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Comunicat de presă 
 

Expozitia de Arta „In asteptarea lui Mos Craciun” – editia a III-a, Cogealac 
 
 
Vineri, 12 decembrie 2008, ora 11°°, va invitam sa fiti alaturi de copiii si tinerii din World Vision, în incinta Casei de 
Cultura din Cogealac, la inaugurarea Expozitiei de Arta  „ÎN ASTEPTAREA LUI MOS CRACIUN” - editia a 
III-a. Este vorba despre o expozitie cu vanzare, care va fi deschisa publicului larg, pe perioada 12 – 19 decembrie, între 
orele 10°° - 16°°.  
 
Pentru aceasta exopzitie au lucrat timp de trei luni, 20 de copii si tineri din proiectul  World Vision - „Impreuna pentru 
viitor” – zona Cogealac, Tariverde, Gura Dobrogei si Fantanele, impreuna cu 25 de colaboratori de la Scoala Generala 
Cogealac si 6 mamici dedicate. Centrul comunitar deschis de World Vision Romania - Biroul Constanta, in Cogealac, este 
singurul spatiu in care copiii din comunele anterior mentionate pot lua parte la activitati extrascolare, sa pot recrea si invata 
lucruri noi. De aceea, prezenta la activitatile derulate la centru este numeroasa pe toata perioada anului. 
 
Cu ocazia sarbatorilor de iarna, copiii au pregatit exponate deosebit de aspectuoase, pe care spera sa le si valorifice pe 
perioada expozitiei. Scotocind prin lazile de zestre ale bunicilor, talentatii artisiti au reprodus pe 50 de pernute cusute pe 
itamina, modele traditionale vechi, care aproape s-au pierdut la sat. Au mai fost create tablouri din plante, aranjamente cu 
conuri de brad, crengute si alte materiale ingenioase, tartacute pictate, cusaturi pe sfoara, impletituri, icoane si diverse alte 
tablouri. Participand la a treia editie a expozitiei, copiii au deja o vasta experienta de lucru in ceea ce priveste confectionarea 
exponatelor, reusind sa creeze obiecte cu adevarat frumoase, care ar arata bine chiar si in casa celor mai pretentiosi 
cumparatori. 
 
Banii obtinuti din vanzarea exponatelor vor fi folositi pentru a continua activitatile de proiect derulate in centrul comunitar  
Cogealac, pentru ca zeci de copii din Tariverde, Gura Dobrogei, Cogealac si Fantanele sa aiba un loc in care sa vina cu drag 
dupa ore, in care sa isi dezvolte creativitatea si sa capete incredere in talentul cu care i-a inzestrat Dumnezeu.  
 
 
Va multumim pentru sprijin! 
 
 
 
 
Persoana de contact: 
Isabela Stefan-Iorga – Asistent Relatii Publice World Vision Romania –Biroul Zonal Constanta 
Tel: 0731.444.651, 0241/549866. 

 

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.  


