COMUNICAT DE PRESĂ
Bucuria de a dărui – O campanie MAIOCCI şi Fashion Days în sprijinul Organizaţiei Salvaţi
Copiii
București, 2 decembrie. Salvați Copiii România anunță partenerierea cu brandul vestimentar
de lux MAIOCCI, care se alătură astfel eforturilor organizației noastre de strângere de
fonduri pentru susținerea Programului național de reducere a mortalității infantile. Astfel, în
perioada 2 – 5 decembrie, profitul realizat din vânzarea de rochii din colecția MAIOCCI
Salvați Copiii, comercializată exclusiv pe site-ul Fashion Days, va fi direcționat către
programul organizației Salvați Copiii România.
În România, ambasadoarea colecției MAIOCCI Salvați Copiii este actrița Dana Rogoz, care s-a
alăturat campaniei „din dorința de a aduce la cunoștința cât mai multor oameni o cauză
puțin cunoscută, a copiilor veniți pe lume în cele mai nefericite condiții, prea mici ca să își
ceară drepturile sau să își strige drama”.
Oricine poate sprijini campania prin achiziţionarea unei rochii din colecţie:
https://www.fashiondays.ro/campaign/bucuria-de-a-darui-106460-1/
În cadrul Programului de reducere a mortalității infantile, derulat începând cu octombrie
2012, Salvați Copiii a dotat cu echipamente medicale performante 54 de maternități din 33
de județe ale țării. Pentru a da o șansă la viață copiilor născuți prematur din orice colț al țării,
este nevoie, însă, de continuarea acestor eforturi. De aceea, grație donatorilor persoane
fizice (care ne pot sprijini alocând 2 euro cauzei, prin SMS la 8833) sau fizice (care pot
direcționa 20% din impozitul pe profit către organizația noastră), Salvați Copiii are în plan
dotarea altor 15 maternități din întreaga țară, obiectiv căruia i se alătură, astăzi, și MAIOCCI.
Despre MAIOCCI
MAIOCCI, brand elevetian adorat de celebrităţi din toată lumea precum Jessie J sau Maisie
Williams, se poate achiziţiona exclusiv în România pe platforma Fashion Days.
Despre Fashion Days
Fondată în 2009 de către antreprenori elveţieni, Fashion Days s-a extins rapid în șapte tari –
România, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia, astăzi oferind o gamă de
peste 500.000 de produse către peste șase milioane de clienți.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990. Programele
organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii
dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 24 de ani de activitate, peste un
milion de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children Internaţional, cea mai mare
organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30
de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
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