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261 de copii de gradinita au strans fonduri pentru copii cu nevoi sociale din
judetul Arad
Smithfield Ferme, impreuna cu conducerea
gradinitei Sintea Mare (judetul Arad), primaria
locala si Inspectoratul Judetean Arad au
organizat in luna februarie un concurs judetean
de creatie adresat copiilor intre 3 si 7 ani.
Aceasta initiativa face parte din programul "Fii
unul dintre noi!", prin care Smithfield Ferme
sprijina promovarea traditiilor si obiceiurilor
locale. Organizat pentru prima data la nivel
judetean, concursul de la Sintea Mare le-a oferit
celor mici prilejul sa realizeze martisoare si
felicitari pentru 1 martie. 261 de copii din 21 de
gradinite si-au trimis creatiile, care sunt
prezentate publicului larg intr-o expozitie cu vanzare. Fondurile stranse vor merge catre copii cu
probleme sociale, care vor fi, astfel, ajutati sa aiba acces la educatie.
"Acest eveniment ne-a oferit posibilitatea sa reinvatam de la copii speranta si bucuria asteptarii
venirii primaverii. Ne bucuram ca am sprijinit prima initiativa caritabila de acest fel din
invatamantul prescolar aradean, alaturi de Smithfield Ferme", declara Valentin Erdos, primarul
localitatii Sintea Mare.
Evenimentul s-a finalizat joi, 25 februarie, cu un mic spectacol de cantece si dansuri de
primavara, oferit de copiii din Sintea. Echipa Smithfield Ferme a oferit cu aceasta ocazie celor
mici fructe si sortulete-eco.
"E nevoie de atat de putin pentru a face un copil sa fie fericit: sa fii langa el, sa ii sprijini primii
pasi si sa ii acorzi dragostea ta! Pentru noi, nimic nu este mai gratificant decat zambetele lor de
multumire, si suntem mandri ca putem sa le sustinem visele, imaginatia si spiritul lor artistic", a
declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Echipa Smithfield Ferme s-a implicat constant, inca din 2004, in viata comunitatilor rurale prin
derularea programelor proprii de responsabilitate sociala, sustinand astfel grija pentru bunastarea
comunitatilor, una dintre valorile de baza ale companiei.
Programul "Fii unul dintre noi!" este deja o traditie pentru Smithfield Ferme. Tot in cadrul
acestuia, in luna februarie a mai avut loc sarbatoarea inceputului postului Pastelui - "Farsangji"
din localitatea Vinga, judetul Arad. Echipa Smithfield Ferme a oferit sprijin Ansamblului
Balgarcea, format din 45 de copii, care au sustinut un spectacol de cantece si dansuri populare
romanesti si bulgaresti.
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Parte a unei constante implicari responsabile a echipei Smithfield Ferme in cadrul comunitatilor
rurale, in anul 2009, peste 20 de localitati din judetele Timis si Arad au primit sprijin pentru
contributia deosebita in pastrarea si promovarea continuitatii traditiilor si obiceiurilor locale: in
judetul Arad - festivaluri traditionale locale in Vinga, Birsa (Flori de sanziene), Sicula
(spectacolul prilejuit de apropierea sarbatorilor de iarna, Spicul de aur), iar in judetul Timis spectacole cultural-folclorice ale comunitatilor din: Voiteg, Birda, Gataia, Ciacova, Boldur (Ziua
Tineretului), Masloc, Periam, Birda, Cenei, Buzias, Sanpetru (spectacol de cantece si dansuri
populare romanesti si sarbesti Plavi Delia).
In plus, cei mai varstnici dintre membrii comunitatilor au fost ajutati in luna decembrie, prin
sponsorizarea deschiderii oficiale a primului centru de ingrijire si asistenta pentru persoane
bolnave de Alzheimer, in Ciacova, judetul Timis. In toamna anului trecut, in urma unui control
medical de specialitate, persoanele in varsta din localitate au primit ochelari de vedere, printr-un
parteneriat cu un ONG local.
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261 de copii de grădiniţă au strâns fonduri pentru copii cu nevoi sociale din judeţul Arad
Prin programul “Fii unul dintre noi!” al Smithfield Ferme
S mithfield Ferme, împreună cu conducerea grădiniţei din
Sintea Mare (judeţul Arad), primăria locală şi Inspectoratul
Judeţean Arad au organizat în luna februarie un concurs
judeţean de creaţie adresat copiilor între 3 şi 7 ani. Această
iniţiativă face parte din programul „Fii unul dintre noi!”, prin
care Smithfield Ferme sprijină promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale.
Organizat pentru prima dată la nivel judeţean, concursul de la
Sintea Mare le-a oferit celor mici prilejul să realizeze
mărţişoare şi felicitări pentru 1 martie. 261 de copii din 21 de grădiniţe şi-au trimis creaţiile, care
sunt prezentate publicului larg într-o expoziţie cu vânzare. Fondurile strânse vor merge către
copii cu probleme sociale, care vor fi, astfel, ajutaţi să aibă acces la educaţie.
„Acest eveniment ne-a oferit posibilitatea să reînvăţăm de la copii speranţa şi bucuria aşteptării
venirii primăverii. Ne bucurăm că am sprijinit prima iniţiativă caritabilă de acest fel din
învăţământul preşcolar arădean, alături de Smithfield Ferme”, a declarat Valentin Erdos,
primarul localităţii Sintea Mare.
Evenimentul s-a finalizat joi, 25 februarie, cu un mic spectacol de cântece şi dansuri de
primăvară, oferit de copiii din Sintea. Echipa Smithfield Ferme a oferit cu această ocazie celor
mici fructe şi şorţuleţe-eco.
„E nevoie de atât de puţin pentru a face un copil să fie fericit: să fii lângă el, să îi sprijini primii
paşi şi să îi acorzi dragostea ta! Pentru noi, nimic nu este mai gratificant decât zâmbetele lor de
mulţumire, şi suntem mândri că putem să le susţinem visele, imaginaţia şi spiritul lor artistic”,
susţine Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Echipa Smithfield Ferme s-a implicat constant, încă din 2004, în viaţa comunităţilor rurale prin
derularea programelor proprii de responsabilitate socială, susţinând astfel grija pentru bunăstarea
comunităţilor, una dintre valorile de bază ale companiei.
Programul „Fii unul dintre noi!” este deja o tradiţie pentru Smithfield Ferme. Tot în cadrul
acestuia, în luna februarie a mai avut loc sărbătoarea începutului postului Paştelui – „Farsangji”
din localitatea Vinga, judeţul Arad. Echipa Smithfield Ferme a oferit sprijin Ansamblului
Balgarcea, format din 45 de copii, care au susţinut un spectacol de cântece şi dansuri populare
româneşti şi bulgăreşti.
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Parte a unei constante implicări responsabile a echipei Smithfield Ferme în cadrul comunităţilor
rurale, în anul 2009, peste 20 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad au primit sprijin pentru
contribuţia deosebită în păstrarea şi promovarea continuităţii tradiţiilor şi obiceiurilor locale: în
judeţul Arad - festivaluri tradiţionale locale în Vinga, Bîrsa (Flori de sânziene), Sicula
(spectacolul prilejuit de apropierea sărbătorilor de iarnă, Spicul de aur), iar în judeţul Timiş spectacole cultural-folclorice ale comunităţilor din: Voiteg, Birda, Gătaia, Ciacova, Boldur (Ziua
Tineretului), Maşloc, Periam, Birda, Cenei, Buziaş, Sânpetru (spectacol de cântece şi dansuri
populare româneşti şi sârbeşti Plavi Delia). În plus, cei mai vârstnici dintre membrii
comunităţilor au fost ajutaţi în luna decembrie, prin sponsorizarea deschiderii oficiale a primului
centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane bolnave de Alzheimer, în Ciacova, judeţul Timiş.
În toamna anului trecut, în urma unui control medical de specialitate, persoanele în vârstă din
localitate au primit ochelari de vedere, printr-un parteneriat cu un ONG local.
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Peste 250 de „grădinari” au strâns fonduri pentru copii cu nevoi sociale din
judeţul Arad
de C.M.
Smithfield Ferme, împreună cu conducerea grădiniţei Sintea Mare (judeţul Arad), primăria locală
şi Inspectoratul Judeţean Arad au organizat în luna februarie un concurs judeţean de creaţie
adresat copiilor între 3 şi 7 ani. Această iniţiativă face parte din programul „Fii unul dintre noi!”,
prin care Smithfield Ferme sprijină promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
Organizat pentru prima dată la nivel judeţean, concursul de la Sintea Mare le-a oferit celor mici
prilejul să realizeze mărţişoare şi felicitări pentru 1 martie. 261 de copii din 21 de gradiniţe şi-au
trimis creaţiile, care sunt prezentate publicului larg într-o expoziţie cu vânzare. Fondurile strânse
vor merge către copii cu probleme sociale, care vor fi, astfel, ajutaţi să aibă acces la educaţie.
„Acest eveniment ne-a oferit posibilitatea să reînvăţăm de la copii speranţa şi bucuria
aşteptării venirii primăverii. Ne bucurăm că am sprijinit prima iniţiativă caritabilă de acest fel
din învăţământul preşcolar arădean, alături de Smithfield Ferme”, declară Valentin Erdos,
primarul localităţii Sintea Mare.
Evenimentul s-a finalizat joi, 25 februarie, cu un mic spectacol de cântece şi dansuri de
primăvară, oferit de copiii din Sintea. Echipa Smithfield Ferme a oferit cu această ocazie celor
mici fructe şi şorţuleţe-eco.
„E nevoie de atât de puţin pentru a face un copil să fie fericit: să fii lângă el, să îi sprijini
primii paşi şi să îi acorzi dragostea ta! Pentru noi, nimic nu este mai gratificant decât
zâmbetele lor de mulţumire, şi suntem mândri că putem să le susţinem visele, imaginaţia şi
spiritul lor artistic”, a declarat Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Echipa Smithfield Ferme s-a implicat constant, încă din 2004, în viaţa comunităţilor rurale prin
derularea programelor proprii de responsabilitate socială, susţinând astfel grija pentru bunăstarea
comunităţilor, una dintre valorile de bază ale companiei.
Programul „Fii unul dintre noi!” este deja o tradiţie pentru Smithfield Ferme. Tot în cadrul
acestuia, în luna februarie a mai avut loc sărbătoarea începutului postului Paştelui – „Farsangji”
din localitatea Vinga, judeţul Arad. Echipa Smithfield Ferme a oferit sprijin Ansamblului
Balgarcea, format din 45 de copii, care au susţinut un spectacol de cântece şi dansuri populare
româneşti şi bulgăreşti.
Parte a unei constante implicări responsabile a echipei Smithfield Ferme în cadrul comunităţilor
rurale, în anul 2009, peste 20 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad au primit sprijin pentru
contribuţia deosebită în păstrarea şi promovarea continuităţii tradiţiilor şi obiceiurilor locale: în
judeţul Arad - festivaluri tradiţionale locale în Vinga, Bîrsa (Flori de sânziene), Sicula
(spectacolul prilejuit de apropierea sărbătorilor de iarnă, Spicul de aur), iar în judeţul Timiş spectacole cultural-folclorice ale comunităţilor din: Voiteg, Birda, Gătaia, Ciacova, Boldur (Ziua
Tineretului), Maşloc, Periam, Birda, Cenei, Buzias, Sânpetru (spectacol de cântece şi dansuri
populare româneşti şi sârbeşti Plavi Delia).
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261 de copii de gradiniţă au strâns fonduri pentru copii cu nevoi sociale din judeţul
Arad
Smithfield Ferme, împreună cu conducerea grădiniţei Sintea Mare (judeţul Arad), primăria
locală şi Inspectoratul Judeţean Arad au organizat în luna februarie un concurs judeţean de
creaţie adresat copiilor între 3 şi 7 ani. Această iniţiativă face parte din programul „Fii unul
dintre noi!”, prin care Smithfield Ferme sprijină promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
Organizat pentru prima dată la nivel judeţean, concursul de la Sintea Mare le-a oferit celor mici
prilejul să realizeze mărţişoare şi felicitări pentru 1 martie. 261 de copii din 21 de gradiniţe şi-au
trimis creaţiile, care sunt prezentate publicului larg într-o expoziţie cu vânzare. Fondurile strânse
vor merge către copii cu probleme sociale, care vor fi, astfel, ajutaţi să aibă acces la educaţie.
"Acest eveniment ne-a oferit posibilitatea să reînvăţăm de la copii speranţa şi bucuria aşteptării
venirii primăverii. Ne bucurăm că am sprijinit prima iniţiativă caritabilă de acest fel din
învăţământul preşcolar arădean, alături de Smithfield Ferme”, declară Valentin Erdos, primarul
localităţii Sintea Mare.
Evenimentul s-a finalizat joi, 25 februarie, cu un mic
spectacol de cântece şi dansuri de primăvară, oferit de
copiii din Sintea. Echipa Smithfield Ferme a oferit cu
această ocazie celor mici fructe şi şorţuleţe-eco.
„E nevoie de atât de puţin pentru a face un copil să fie
fericit: să fii lângă el, să îi sprijini primii paşi şi să îi
acorzi dragostea ta! Pentru noi, nimic nu este mai
gratificant decât zâmbetele lor de mulţumire, şi suntem
mândri că putem să le susţinem visele, imaginaţia şi
spiritul lor artistic”, a declarat Andrada Calancea, PR
Manager Smithfield Ferme.
Echipa Smithfield Ferme s-a implicat constant, încă din 2004, în viaţa comunităţilor rurale prin
derularea programelor proprii de responsabilitate socială, susţinând astfel grija pentru bunăstarea
comunităţilor, una dintre valorile de bază ale companiei.
Programul „Fii unul dintre noi!” este deja o tradiţie pentru Smithfield Ferme. Tot în cadrul
acestuia, în luna februarie a mai avut loc sărbătoarea începutului postului Paştelui – „Farsangji”
din localitatea Vinga, judeţul Arad. Echipa Smithfield Ferme a oferit sprijin Ansamblului
Balgarcea, format din 45 de copii, care au susţinut un spectacol de cântece şi dansuri populare
româneşti şi bulgăreşti.
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Parte a unei constante implicări responsabile a echipei Smithfield Ferme în cadrul comunităţilor
rurale, în anul 2009, peste 20 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad au primit sprijin pentru
contribuţia deosebită în păstrarea şi promovarea continuităţii tradiţiilor şi obiceiurilor locale: în
judeţul Arad - festivaluri tradiţionale locale în Vinga, Bîrsa (Flori de sânziene), Sicula
(spectacolul prilejuit de apropierea sărbătorilor de iarnă, Spicul de aur), iar în judeţul Timiş spectacole cultural-folclorice ale comunităţilor din: Voiteg, Birda, Gătaia, Ciacova, Boldur (Ziua
Tineretului), Maşloc, Periam, Birda, Cenei, Buzias, Sânpetru (spectacol de cântece şi dansuri
populare româneşti şi sârbeşti Plavi Delia).
În plus, cei mai vârstnici dintre membrii comunităţilor au fost ajutaţi în luna decembrie, prin
sponsorizarea deschiderii oficiale a primului centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
bolnave de Alzheimer, în Ciacova, judeţul Timiş. În toamna anului trecut, în urma unui control
medical de specialitate, persoanele în vărstă din localitate au primit ochelari de vedere, printr-un
parteneriat cu un ONG local.
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261 de copii de grădiniţă au strâns fonduri pentru copii cu nevoi sociale din
judeţul Arad
Prin programul “Fii unul dintre noi!” al Smithfield Ferme Smithfield Ferme, împreună cu
conducerea grădiniţei din Sintea Mare (judeţul Arad), primăria locală şi Inspectoratul Judeţean
Arad au organizat în luna februarie un concurs judeţean de creaţie adresat copiilor între 3 şi 7
ani. Această iniţiativă face parte din programul „Fii unul dintre noi!”, prin care Smithfield Ferme
sprijină promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
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261 de copii de grădiniţă au strâns fonduri pentru copii cu nevoi sociale din
judeţul Arad
Prin programul “Fii unul dintre noi!” al Smithfield Ferme
Smithfield Ferme, împreună cu conducerea grădiniţei din Sintea Mare (judeţul Arad), primăria
locală şi Inspectoratul Judeţean Arad au organizat în luna februarie un concurs judeţean de
creaţie adresat copiilor între 3 şi 7 ani. Această iniţiativă face parte din programul „Fii unul
dintre noi!”, prin care Smithfield Ferme sprijină promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale.
Organizat pentru prima dată la nivel judeţean, concursul de la Sintea Mare le-a oferit celor mici
prilejul să realizeze mărţişoare şi felicitări pentru 1 martie. 261 de copii din 21 de grădiniţe şi-au
trimis creaţiile, care sunt prezentate publicului larg într-o expoziţie cu vânzare. Fondurile strânse
vor merge către copii cu probleme sociale, care vor fi, astfel, ajutaţi să aibă acces la educaţie.
„Acest eveniment ne-a oferit posibilitatea să reînvăţăm de la copii speranţa şi bucuria aşteptării
venirii primăverii. Ne bucurăm că am sprijinit prima iniţiativă caritabilă de acest fel din
învăţământul preşcolar arădean, alături de Smithfield Ferme”, a declarat Valentin Erdos,
primarul localităţii Sintea Mare.
Evenimentul s-a finalizat joi, 25 februarie, cu un mic spectacol de cântece şi dansuri de
primăvară, oferit de copiii din Sintea. Echipa Smithfield Ferme a oferit cu această ocazie celor
mici fructe şi şorţuleţe-eco.
„E nevoie de atât de puţin pentru a face un copil să fie fericit: să fii lângă el, să îi sprijini primii
paşi şi să îi acorzi dragostea ta! Pentru noi, nimic nu este mai gratificant decât zâmbetele lor de
mulţumire, şi suntem mândri că putem să le susţinem visele, imaginaţia şi spiritul lor artistic”,
susţine Andrada Calancea, PR Manager Smithfield Ferme.
Echipa Smithfield Ferme s-a implicat constant, încă din 2004, în viaţa comunităţilor rurale prin
derularea programelor proprii de responsabilitate socială, susţinând astfel grija pentru bunăstarea
comunităţilor, una dintre valorile de bază ale companiei.
Programul „Fii unul dintre noi!” este deja o tradiţie pentru Smithfield Ferme. Tot în cadrul
acestuia, în luna februarie a mai avut loc sărbătoarea începutului postului Paştelui – „Farsangji”
din localitatea Vinga, judeţul Arad. Echipa Smithfield Ferme a oferit sprijin Ansamblului
Balgarcea, format din 45 de copii, care au susţinut un spectacol de cântece şi dansuri populare
româneşti şi bulgăreşti.
Parte a unei constante implicări responsabile a echipei Smithfield Ferme în cadrul comunităţilor
rurale, în anul 2009, peste 20 de localităţi din judeţele Timiş şi Arad au primit sprijin pentru
contribuţia deosebită în păstrarea şi promovarea continuităţii tradiţiilor şi obiceiurilor locale: în
judeţul Arad - festivaluri tradiţionale locale în Vinga, Bîrsa (Flori de sânziene), Sicula
(spectacolul prilejuit de apropierea sărbătorilor de iarnă, Spicul de aur), iar în judeţul Timiş spectacole cultural-folclorice ale comunităţilor din: Voiteg, Birda, Gătaia, Ciacova, Boldur (Ziua
Tineretului), Maşloc, Periam, Birda, Cenei, Buziaş, Sânpetru (spectacol de cântece şi dansuri
populare româneşti şi sârbeşti Plavi Delia). În plus, cei mai vârstnici dintre membrii
comunităţilor au fost ajutaţi în luna decembrie, prin sponsorizarea deschiderii oficiale a primului
centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane bolnave de Alzheimer, în Ciacova, judeţul Timiş.
În toamna anului trecut, în urma unui control medical de specialitate, persoanele în vârstă din
localitate au primit ochelari de vedere, printr-un parteneriat cu un ONG local.
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Concurs judeţean cu expoziţie
SINTEA MARE - Din fondurile obţinute copiii vor să ajute o tânără care se luptă de doi ani cu o
boală nemiloasă.

In semn de iubire si din dorinta
de a aduce un strop de fericire si
o raza de soare in sufletul
catorva copii Gradinita P.N.
Sintea - Mare deruleaza proiectul
“Martisorul – vestitorul primaverii”
- concurs judetean cu expozitie
si vanzare in scop caritabil.
Din dorinta de a-si ajuta semenii ,
cu gandul ca vor castiga un
premiu sau cu speranta ca la
anul va fi mai bine , peste 200
de
prescolarii
indrumati
de
educatoare
au
confectionat
martisoare si felicitari care mai
de care mai frumoase , folosind
tehnici si materiale diverse si leau trimis la Sintea-Mare .
„Concursul a rasunat ca un ecou
in tot judetul iar lucrarile au
inceput sa vina din toate partile.
„Ne-au onorat cu lucrari 21 de
gradinite , 56 de educatoare au
raspuns
apelului
nostru
indrumand 261 de copii care au
realizat cele mai interesante
creatii - ne-a informat inst. Ana
Rotar.
Fondurile obtinute vor face o mare bucurie copiilor nevoiasi din gradinita noastra , cand
vor vedea ca “Iepurasul” va ajunge si pe la ei , iar o parte au ajuns la o tanara din
Chisineu Cris care se lupta cu o boala nemiloasa de 2 ani iar pe la sfarsitul lunii
februarie a suferit un transplant.Prin gestul nostru am vrut sa aratam ca ne pasa de cei
in suferinta , incercam sa le mai alinam durerea si vrem sa le fim alaturi .
Coordonatorul proiectului inst. Ana Florica Rotar si organizatorii acestui concurs inst.
Zorioara Ban si inst. Florica Liana Tica multumesc inca o data partenerilor , sponsorilor
, tuturor celor care au vizitat expozitia , si care au intins o mana semenilor.
V.F.

