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BUCUREŞTI, 25.02.2009 

 

CADOURI PENTRU MAI MULŢI COPII 

 

Asociaţia Telefonul Copilului a desfăşurat o amplă campanie de donaţii, în perioada 23 ianuarie – 21 

februarie a.c., în cadrul căreia a oferit cadouri unui număr de 1019 copii. Aceasta este a doua iniţiativă de 

acest fel, în care am reuşit să oferim mai multor copii daruri constând în produse de ciocolată, jucării şi 

rechizite. Prima campanie a avut loc în perioada 05 iunie – 03 august 2008, în preajma Sărbătorilor de 

Paşti, pentru un număr de 769 de copii. 

 

Acţiunea a fost posibilă cu sprijinul lanţului de magazine Mega Image, care a donat dulciuri şi jucării 

pentru copii, şi Romtelecom, care a asigurat rechizitele  realizate în cadrul Campaniei “Descoperă o lume 

mai bună pentru tine!” (caiete, insigne, puzzle, rigle şi abţibilduri care poartă imaginea campaniei). 

 

 Echipa Asociaţiei Telefonul Copilului a dăruit cadouri copiilor asistaţi ai Centrelor de Plasament Casa 

Speranţei (sector 4, Bucuresti) şi “Sf. Nicolae” (sector 5, Bucureşti), elevi ai Şcolilor 119 „Vasile 

Voiculescu" (sector 4, Bucureşti), 147 (sector 5, Bucureşti), 56 “Jose Marti” (sector 2, Bucureşti), 

preşcolari din Grădiniţa “Regina Maria” (sector 2, Bucureşti) şi din Grădiniţa “Luminiţa” (sector 2, 

Bucureşti). 

 

Cadourile au ajuns şi în mediul rural la copii din judeţul Giurgiu, elevi ai Şcolii nr. 4, sat Drăgăneasca şi 

ai Şcolii „Trestieni”, preşcolari din Grădiniţa „Trestieni”, precum şi la copii din familii dezavantajate, 

care locuiesc în comuna Letca Nouă. 

 

De asemenea, cu acordul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5, 

Bucureşti, am oferit dulciuri şi rechizite tuturor copiilor aflaţi în grija asistenţilor maternali. 

 

La spitalul „M. S. Curie” (secţiile de oncologie, ortopedie şi chirurgie generală), copiii s-au bucurat de 

dulciurile primite, dar şi copiii incluşi în programele de asistenţă ale organizaţiilor ACSIS şi “Copii in 

Dificultate”. 

 

Mulţumim companiilor Romtelecom şi Mega Image, atât din partea noastră, a Asociaţiei, cât şi din partea 

copiilor care au primit cu cea mai mare bucurie darurile noastre! Împreună am reuşit să facem mai mulţi 

copii fericiţi! 
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Asociația Telefonul Copilului 

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia 

Telefonul Copilului pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor linia de asistenţă gratuită, unică la 

nivel european, 116 111, specializată în domeniul protecţiei copilului. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  

 

Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, vă 

rugam să ne contactați la numerele de telefon: 021 413 00.11/0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre 

www.telefonulcopilului.ro.  
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