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Copiii, elevi ai școlilor 
din Buftea, așteptau vi-
neri dimineață, cu ce-
va timp înainte de ora 
10.00, în fața sălii de 
sport de lângă Tribunal, 
nerăbdători și curioși să 
vadă ce conțin cutiile am-
balate special pentru ei, 
cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun.

Mihaela Bărbules-
cu, director al Direcției 
de Asistență Socială din 
cadrul Primăriei Buftea, 
ne-a explicat că și anul 
acesta copiii nevoiași pri-
mesc daruri de Crăciun 
în baza  protocolul exis-
tent cu Asociația Șansa 
Ta. ”În general, cutii-
le conțin hăinuțe și ju-
cării. Sunt cadouri făcu-
te de alții copii, de la al-
te școli din țară, pe cate-
gorii de vârstă, 3 - 7 ani, 
8 - 12 ani și 13-16 ani, 
fete și băieți. Cadourile 
sunt oferite în baza unor 
liste întocmite împreu-
nă cu profesorii școlilor 
din Buftea care selec-
tează copiii ce au nevo-
ie de sprijin. Din păcate, 
de la an la an, crește nu-
mărul copiilor din fami-
lii defavorizate”, a pre-
cizat directorul. Aceasta 
ne-a mai spus că pentru 
acei copii ce nu au pu-
tut veni vineri la sala de 
sport, cutia va fi trimisă 
la școală.

”Copiii care s-au 
gândit la voi sunt 
copii care vă 
deschid o ușă”

Înainte de a începe 
împărțirea cadourilor, vi-
ceprimarul Alexandru Va-
ida a ținut să le adrese-
ze câteva cuvinte tuturor 
celor prezenți: ”Vreau să 
mulțumim altor copii de 
vârsta voastră, care s-au 
gândit la voi și au pregă-
tit cadouri. Urmează săr-
bătoarea Crăciunului, săr-
bătoarea nașterii Mântu-
itorului nostru Iisus Hris-
tos, cel care a deschis, 

pentru prima dată în is-
toria omenirii, altruismul 
la întreg nivel de gândi-
re și de civilizație. Ideea 
de a fi darnic cu aproape-
le tău este spusă sub for-
ma ”iubește-l pe aproape-
le tău ca pe tine însuți”. 
Adică și pe tine trebuie să 
te respecți, dar, în același 
timp, să nu faci nimic îm-
potriva aproapelui tău. 
Copiii care s-au gândit la 
voi sunt copii ca-
re vă deschid o 
ușă, ca și voi 
să vă gândiți 
după ace-
ea la alții 
pe care 
îi veți 
putea 
a j u -
ta, pe 
pă  r i n ț i , 
pe bunici, 
chiar și pe 
animalele din 
curte, să le aju-
tați să trăiască 
frumos lângă 
voi. Toți  sun-
tem o creație 
a lui Dum-
n e z e u , 
toți tre-
b u i e 
să fim 
f r a ț i ! 
La mulți 
ani și să 
vă dea 
Dum     nezeu o 
viață bună îna-
inte!”. 

În semn de 
mulțumire pentru cei ca-
re s-au gândit la ei, copi-
ii au cântat un colind ca-
re a făcut să răsune sala 
de emoție.

”Mă bucur că exis-
tă o conștiință civică a 
părinților de a-i crește bi-
ne pe acești copilași ca-
re au trimis cutiile. Sper 
să facem în fiecare an, 
cel puțin la nivelul de 
anul acesta, același eve-
niment. Educația  este 
mai bună când o primești 
de la oameni care sunt în 
rezonanță cu tine”, ne-a 
mai spus viceprimarul.

”Așteptăm 
voluntari să vină 
în continuare să 
se implice”

Gabriel Ciubotaru, 
președintele Asociației 
Șansa Ta, ne-a explicat că 
activitatea derulată la Buf-
tea face parte din cam-
pania națională ”Zâmbe-
tul din Cutie”. ”La nivel 
național, peste 12.000 de 
copii defavorizați din Ro-
mânia primesc cadouri cu 
ocazia sărbătorilor de iar-
nă. La Buftea am adus 
aproximativ 500 de cu-

tii făcute de copii, ca-
re conțin rechizite, igie-
nico-sanitare, haine, ju-
cării. Așteptăm voluntari 
să vină în continuare să 
se implice, pentru a aju-
ta”, a precizat Gabriel Ciu-
botaru.

Asociația Șansa Ta, în 
parteneriat cu Inspecto-
ratul Școlar al Municipiu-
lui București (ISMB), Ro-
maero și Kaufland Româ-
nia, în calitate de sponsor 
onorific, alături de 60 de 
școli și grădinițe din Bu-
curești și Ilfov, a organi-
zat și în acest an campa-
nia națională de Crăciun 
„Zâmbetul din Cutie”. În 
cadrul celei de-a VII-a 
ediții, copii din cele mai 
sărace 17 județe ale țării 
se vor bucura de surprize 
de Sărbători.

Până pe data de 10 

decembrie, elevii și pre-
școlarii din Capitală și din 
împrejurimi au adunat, în 
cadrul instituțiilor de în-
vățământ de care apar-
țin, daruri selectate și îm-
pachetate de ei. Acestea 
au fost strânse într-un 
depozit al Romaero și în-
cărcate apoi în camioane, 
pentru a ajunge la copi-
ii orfani sau cu posibilități 
materiale reduse din ce-
le mai îndepărtate colțuri 
ale țării. Asociația Șansa 
Ta a selectat în tot tim-
pul anului copii și familii 
nevoiașe din țară, care se 

vor bucura acum 
de aceste cado-

uri trimise de 
elevi.

„În fi-
ecare an, 

îi încu-
r a j ă m 
pe copi-

ii din Bu-
curești și 

Ilfov să pre-
gătească mi-

ci surprize celor 
mai puțin noro-

coși, învățând ast-
fel ce înseamnă 

generozitatea, 
sol idaritatea 

și bucuria 
de a dărui. 

„Zâmbe-
tul din 
C u t i e ” 
este o 

sărbătoa-
re a bună-

tății, în ca-
re copiii dau o 

importantă lec-
ție adulților din zi-

ua de azi, care ade-
sea uită ce înseamnă 
dragostea pentru aproa-
pele nostru”, spune Ga-
briel Ciobotaru, președin-
tele Asociației Șansa Ta.

Campania umanita-
ră „Zâmbetul din Cutie” 
a fost pentru prima dată 
organizată în anul 2012, 
dovedindu-se un mare 
succes datorită număru-
lui darurilor donate pen-
tru copiii săraci. Asocia-
ția Șansa Ta a reușit de 
atunci, cu ajutorul copii-
lor din București și Ilfov, 
să strângă peste 17.000 
de cutii de cadouri.

Campania ”Zâmbetul din Cutie”, la Buftea

Aproximativ 500 de copii ce provin din 
familii defavorizate din Buftea au primit, 
vineri, 14 decembrie, cadouri de Crăciun 
în cadrul campaniei ”Zâmbetul din 
Cutie”, organizată de Asociația Șansa Ta, 
în parteneriat cu Direcția de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei Buftea.
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