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Comunicat de presă
De 1 Iunie copiii instituționalizați sărbătoresc alături de prieteni
Ziua internațională a Copilului, sărbătorită în fiecare an în data de 1 Iunie este așteptată cu
nerăbdare de toți copiii.
La fel ca în fiecare an, această zi va fi sărbătorită și de copiii aflați cu măsură de protecție în
centre, familii de plasament sau servicii subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Hunedoara. Din dorința de a aduce un moment de bucurie și culoare în sufletele
acestora vor fi organizate activități de recreere și petrecere a timpului liber astfel:
- copiii aflați cu măsură de protecție în Centrul de Plasament Brad vor pleca într-o excursie
sponsorizată la Castelul Corvinilor și Grădina Zoologică din Hunedoara, vor servi pizza, prăjituri și
suc la un restaurant din localitate.
- în ziua de 1 Iunie, pentru copiii din Centrul de Plasament Orăștie, se vor derula în curtea
centrului întreceri sportive, desene pe asfalt și jocuri colective, iar la finalul zilei va fi organizată o
masă festivă cu tort, suc și mini discotecă.
- și copiii din cadrul Centrelor pentru copii cu dizabilități Hunedoara vor avea parte de o
petrecere în curtea centrului, cu un clown ce va da startul bunei dispoziții, cu concursuri sportive și
desene pe asfalt, iar la finalul zilei va fi servită pizza, tort și șampanie pentru sărbătoriți.
- copiii beneficiari din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Hunedoara se vor
bucura de Carnavalul de 1 Iunie purtând măști confecționate, cu sprijinul personalului centrului, de
concursuri de desene pe asfalt, jocuri cu baloane colorate, audiții muzicale, dans și servirea unei
mese festive. Bucuria acestei zile va fi împărtășită și de un grup de elevi ai Școlii Generale nr. 4
Hunedoara și președintele Asociației ”Rază de soare în sate” Hunedoara însoțit de voluntari din
Insulele Feroe, ce vor oferi la final cadouri conținând dulciuri și fructe.
- de 1 Iunie copiii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap și Apartamentelor
Familiale Vulcan vor participa la activitățile organizate de Primăria Vulcan, alături de copiii din
comunitate, iar apoi vor fi invitați pentru a sărbători la centrul de echitație al Asociației Parco
Cavalli. Pentru copiii ce vor rămâne în centru se va organiza un concurs de desene pe asfalt, un
carnaval și o masă festivă, toți copiii din centru fiind răsplătiți la finalul zilei cu pachete.
- în perioada 31 mai-3 Iunie copiii Centrului de plasament Lupeni vor sărbători Ziua Copilului
prin activități artistice organizate de instructori, concursuri sportive și desene pe asfalt în curtea
centrului, ieșire la sediul Asociației Parco Cavalli din Vulcan, la activitățile organizate de Primăria
Lupeni, drumeție pe munte, grătar și jocuri în aer liber, masă festivă cu muzică și dans.
- copiii din Centrul Specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și delincvent
provenit din familii dezorganizate Petroșani vor efectua o excursie la obiectivele turistice din TârguJiu și vor servi masa la mall-ul din localitate.
Copilăria este universul copleșit de tainele inocenței și armonia gândurilor.
DGASPC Hunedoara urează tuturor copiilor – La mulți ani!
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