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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Copiii și tinerii cu dizabilități doresc PACEA  
 

Motto: Pacea începe cu un surâs. 
Maica Tereza 

 
 
Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF-R) organizează expoziția Copiii și 
tinerii cu dizabilități doresc PACEA, la sediul din București, str. Gral Haralambie nr. 36, sector 4, 
prefațând astfel zilele de 20 noiembrie - Ziua Internatională a Drepturilor Copilului și 3 decembrie – Ziua 
internațională a persoanelor cu dizabilități.  
 
Tema aleasă de Adunarea Generală ONU pentru ziua de 3 decembrie este: Cum să îndeplinim cele 17 
obiective pentru viitorul pe care îl dorim!  
 
Din cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă, ASCHF-R a ales: Pace, justiție și instituții eficiente iar 
membrii din cele 9 filiale județene au răspuns prin desene, colaje și eseuri. Toate acestea sunt expuse 
astfel încât să evidențieze dragostea de frumos și prietenie. După stabilirea câștigătorilor, pe baza 
mesajelor desenate sau comunicate de copii și tineri, ASCHF-R va transmite un document de poziție către 
toate instituțiile implicate în asistența socială și protecția drepturilor! 
 
Copiii și tinerii cu dizabilități alcătuiesc unul dintre cele mai vulnerabile grupuri care au nevoie de suport, 
încurajare și, în mod deosebit, de respectarea drepturilor lor și ale familiilor care îi îngrijesc cu dragoste 
și sacrificii. Această expoziție este încă un semnal de recunoaștere a nevoii de sprijin, servicii și atitudini 
pozitive!  
 
Expoziția rămâne deschisă în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2016, ca o lume colorată cu desene 
pline de lumină și nuanțe dedicate stării de bună înțelegere între popoare denumită Pace. 
 
 
Informaţii suplimentare : www.aschfr.ro  
Telefon: 021337.18.75, 0720547595 
Mijloace de transport: metrou pana la stația Tineretului, tramvai 1- stația Adesgo  
 
 

* Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF-R), fondată în 1990, este 
organizație națională cu 9 filiale județene: Argeș, București, Buzău, Călărași, Giurgiu, Neamț, Olt, 
Prahova, Vâlcea, care acționează neîntrerupt în apărarea intereselor copiilor și tinerilor cu dizabilități 
și ale familiilor lor. 
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