
 
 

Saptamana Copilariei si a Bucuriei la World Vision Romania 

Anul acesta, 6900 de copii inscrisi in proiectele World Vision din Ialomita, Iasi, Vaslui, Constanta, Cluj, 

Dolj, Valcea si Bucuresti- Sectorul 5 si peste 10.000 de copii din scolile partnere si-au sarbatorit Ziua, 

timp de o saptamana. Distractia a inceput pe 1 iunie si a continuat in fiecare zi, cu noi si noi activitati, pe 

tot parcursul Saptamanii Copilariei si a Bucuriei. Copiii au participat la desene pe asfalt, intreceri 

sportive, la carnaval, jocuri distractive si concursuri de poezie si proza, de fotografie, desene si felicitari, 

picture pe hartie si pe baloane, cultura generala, spectacole folclorice, de teatru, cu clowni, excursii in 

tara si petreceri la McDonald. 

 

 

Competitiile traditionale au starnit interesul si ambitia copiilor de a se afirma si a castiga premii. La 

Predesti, in Dolj, copiii si-au ales, pentru al patrulea an consecutiv, primarul, in urma concursului 

“Primarul copiilor pentru o zi”. La Constanta, in comuna Corbu, doua scoli s-au infruntat in competitia 

ConKIDStador, concurs de cultura generala, dans, teatru si sport, ajuns la a IV-a editie si dotat cu premii 



 
in valoare de 2000 de lei. Ialomita a angrenat 300 de copii din 13 comunitati, in competitia spotiva “Cupa 

World Vision” – editia a IV-a, premiind cei mai buni elevi la atletism, aruncarea cu oina si fotbal. 

 

Copiii cu dizabilitati s-au distrat si ei de minune in Centrele Multifunctionale deschise de World Vision 

Romania in patru judete, 56 dintre acestia sarbatorindu “Ziua Internationala a Copilului -1 Iunie” printr-

o petrecere inedita, organizata intr-o salina de suprafata din Craiova, pentru a imbina distractia cu 

terapia, intr-un microclimat similar cu cel dintr-o salina naturala. 

Dar nu numai micutii au fost sarbatoriti de catre World Vision in Saptamana Copilariei si a Bucuriei, ci si 

elevii merituosi din proiectul “Vreau in clasa a noua!”, copii din mediul rural sustinuti de donatori romani 

sa continue studiile liceale. Pentru 60 de tineri, echipa zonala Iasi&Vaslui a organizat sambata 2 iunie un 

eveniment de absolvire a celei de a doua promotii de bursieri ai proiectului derulat in judetul Iasi.  



 

 

 

In cadrul aceluiasi proiect, joi 7 iunie a avut loc la Bucuresti festivitatea de absolvire pentru 39 de liceeni 

ialomiteni si 8 doljeni. Acestia au predate simbolic cheia “sansei catre educatie” tinerei generatii de 

bursieri venita din judetul Valcea special pentru acest eveniment. 



 

 

 

 


