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19.05.2014 

C     C   DE   E   

                                                 

Maraton de evenimente dedicate copiilor din centrele de plasament 

     

                            -                                                       

                                                                                                 

                                 imp de o lun   din    mai  i p n  pe    iunie  familia  DC va 

desf  ura mai multe activit ţi cultural artistice  n scopul str ngerii de fonduri pentru     de copii 

ai centrelor de plasament                                                                       

                                , dar și educaționale și recreative pentru aceștia. Proiectul are ca 

scop crearea condiției necesare acestora de a cunoaște, de a studia și respectiv de a proba c t 

mai multe posibile meserii viitoare. 

C                                                                                   

                                                                            Evenimentele 

organi ate anul trecut de repre entanţii asociaţiei au reu it s  integre e  n comunitate    de copii 

din   centre de plasament  proiecte care au generat un impact po itiv at t asupra copiilor  c t  i 

asupra tuturor celor implicaţi. 

Anul acesta organi atorii și parteneri campaniei vor d rui bucurie  n cadrul a   acţiuni 

diferite dedicate copiilor, astfel: 

    mai – cei mici s rb toresc  iua copilului  ntre orele       -   .    la sediul  DC  din 

strada C lug reni  nr.     unde se vor distra  i vor dansa al turi de     de copii ai 

centrelor de plasament. 

   iunie – alţi    de copii sunt invitaţi la o  ecţie de dans  ntre orele   .   - 17.30, la sediul 

TDC. 

    iunie - toţi cei     de micuţi vor participa la o Demonstraţie de arte marţiale     D   

 ntre orele       -        pe  laja   DE   din Constanţa. Copiii vor inv ţa c teva tehnici 

simple de aikido  insist nd asupra faptului c  artele marţiale sunt metode de auto-ap rare 

 i nu sporturi de lupt .  a acest eveniment vor fi al turi de ei prietenii de la Clubul     D  

 ikikai  filiala Constanţa. 

 14 iunie,  ntre orele   .   –   .    juniorii sunt invitaţi la film.  epre entanţii  omis  all 

vor acorda 130 de bilete la film pentru copii. 

    iunie   ntre orele   .   –   .       copii vor face o excursie la  itu   unde  coala de 

Echitaţie   ippolita  le va oferi c te un curs gratuit de c l rie. 
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    iunie   ntre orele   .   -   .    alţi    de copii vor fi iniţiaţi  ntr-un curs 

introductiv  n lumea computerului  la  C    F   E   FE din Constanţa. 

    iunie   ncep nd cu ora   .     n parcul   b c rie  toţi copiii vor participa la  ocuri  i 

activit ţi  n aer liber  coordonate de    de voluntari ai  colii de Dans  otal Dance Center  

dar  i de voluntari de la mai multe licee  i facult ţi din Constanţa. 

  n  ilele de joi  i vineri ale lunii iunie  Clubul Doors din Constanţa  i a teapt  pe tinerii 

pasionaţi de mu ic   teatru  fotografie  i poe ie.  anii str n i  n urma v n  rii biletelor din 

aceste  ile vor fi direcţionaţi finanţ rii activitatilor caritabile ale campaniei. 

  n    iunie va avea loc  nchiderea Campaniei  aționale  manitare  Daruiește  ucurie , 

prin spectacolul mu ical coregrafic cu același nume. 

 n procent de     din  ncas rile biletelor vor fi donate copiilor din centrele de plasament 

 i     vor merge c tre  ario  lexandru   nase  un b ieţel  n v rst  de   ani  i jum tate  care 

are o tumoare pe creier  i necesit  o operaţie costisitoare  pe care p rinţii nu  i-o permit.  

 a spectacol vor participa artisti diferiti   tela ft.  ndrei Chermeleu   ocea  om niei   

 ara            de cursanţi ai  colii de Dans  DC   aria  adu   uka   ergio  roject  Constanţa 

Funk Collective, Ioana  arbuliceanu si  rina Cojocaru  c t  i cele   echipe de performanţ  ale 

Centrului  otal Dance.  or mai participa deasemenea  i elevii Colegiului  aţional de  rte 

  egina  aria   iar invitat special va fi  ndr gitul Doru  ctavian Dumitru. 

 n cadrul show-ului va exista  i o tombol  cu premii  const nd  n abonamente de   

persoane  pentru    de spectatori  la toate disciplinele centrului  otal Dance   n valoare de      

lei. (1 abonament de 2 pers = 200 lei).  

 n data de    iunie toţi cei implicaţi vor merge s   mpart  cadouri celor   centre de 

plasament din Constanţa   ncep nd cu ora   .  . 
                            -                                                     -                          

lucrativ, cu                                                                                                           

                          -                                                                                         -artistice, 

sportive, tur                                                                                                              
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Coordonator proiecte  Total Dance Center 
0730702234 

Transmite, 
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