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Peste de 3000 de copii români din 
mediul rural au primit cadouri cu 
ocazia Crăciunului, în urma campaniei 

intitulate „Fii şi tu un Moş Crăciun!”  

 
Aproximativ 3100 de copii cu vârste 
cuprinse intre trei şi 11 ani, din 12 
comunităŃi rurale din judeŃul Dolj, au primit 
cadouri de la Moş Crăciun in timpul 
serbărilor care au avut loc in şcoli şi 
grădiniŃe cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 
Biroul din Craiova al organizaŃiei World 
Vision România l-a ajutat pe Moş Crăciun 
să ofere aceste cadouri copiilor, 
desfăşurând pentru a doua oară o 
campanie locală de succes. Prin 
intermediul acesteia au fost  colectate şi 
distribuite sute de cadouri pentru copiii din 
mediul rural.  
 

Copiii din 25 de şcoli şi grădiniŃe din Craiova s-au implicat activ in această acŃiune. Ei au 
oferit bucurie de Crăciun copiilor provenind din familii sarace, care probabil că nu şi-ar fi 
permis cadouri din cauza dificultăŃilor financiare cu care se confruntă. Cadourile au 
constat in rechizite, articole de igienă, imbrăcăminte şi dulciuri. 

Campania “Fii şi tu un Moş Crăciun!” a stâns peste 1000 de cadouri, la care s-au 
adăugat 2000 de cadouri de Crăciun donate de FundaŃia Blystwood  din ScoŃia. 

 
Copiii cu dizabilităŃi, beneficiari ai proiectului "Accesul la educaŃie inclusivă pentru copiii 
cu dizabilităŃi", impreună cu partenerii din şcoli şi grădiniŃe au participat la petrecerea de 
Crăciun pregătită de Biroul din Craiova al organizatiei World Vision România. 

Copiii şi cadrele didactice din şcolile şi grădiniŃele din invăŃământul de masă din Craiova 
i-au incântat pe copii cu dizabilităŃi cu dansuri moderne şi populare, colinde. La sfârşitul 
petrecerii, 65 de copii au fost fericiŃi să primească cadouri care au inclus jucării, dulciuri 
şi rechizite. 

Serbare de Crăciun pregătită de copiii de 
grădiniŃă dintr-o comunitate din judeŃul Dolj. 
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