COMUNICAT DE PRESĂ

Un număr de 150 de copii aflați sub măsură de protecție în structurile din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, au călătorit luni, 5
decembrie, cu avionul la București, unde au vizitat Târgul de Crăciun și Muzeul Național de
Istorie Naturală „Grigore Antipa“.
Acțiunea a fost posibilă datorită susținerii oferite de compania aeriană Ryanair, care operează de
pe Aeroportul Internațional Craiova curse regulate către Valencia începând din data de 3
noiembrie 2016.
Diarmuid Ó Conghaile, Director of Public Affairs în cadrul Ryanair, a evidențiat parteneriatul
reușit între compania aeriană și DGASPC Dolj, colaborare datorită căreia cei 150 de copii au
primit un inedit cadou de sărbători.
„Suntem încântați de faptul că am avut posibilitatea să îi aducem pe acești copii, aflați în
îngrijirea DGASPC Dolj, într-o excursie la București, la Târgul de Crăciun. Ne simțim
privilegiați că le-am putut oferi acest mic cadou.
Compania noastră se dezvoltă în România. Ne așteptăm la o continuare a acestei evoluții și
suntem interesați să investim în beneficiul comunităților.
Le mulțumim tuturor celor care au ajutat la organizarea acestui eveniment. A fost o inițiativă
bazată pe colaborare, în care și-au dat concursul conducerea DGASPC Dolj, personalul de la
ambele aeroporturi, însoțitorii copiilor, care au venit în această călătorie, precum și medicii - toți
au contribuit pentru ca ziua de luni să fie una minunată pentru copii.
Ne-au emoționat, în mod deosebit, entuziasmul și bucuria pe care le-au arătat în momentele
decolării din Craiova și ne face plăcere că am reușit să le oferim copiilor posibilitatea de a vizita
cabina aeronavei și de a discuta cu piloții“, a declarat Diarmuid Ó Conghaile, Director of Public
Affairs în cadrul Ryanair.
La rândul său, Denis Barabas, Sales & Marketing Executive pentru România în cadrul Ryanair, a
precizat: „Este o premieră și pentru noi, deoarece până în prezent astfel de evenimente au fost
organizate doar pentru copiii angajaților Ryanair. Am dorit să arătăm și o altă față a Ryanair, mai
precis altceva decât se vede de obicei: aeroport, îmbarcare, debarcare și orice alt aspect care
privește operarea unui avion.

Trebuie menționat că toti copiii care au luat parte la excursie s-au aflat la primul lor zbor.
Ryanair a realizat de curând un studiu și știm că, până în anul 2024, unul din trei noi pasageri va
alege compania noastră pentru a călători. Am dorit ca, pentru copiii din Craiova, noi să fim
prima companie aeriană cu care zboară și ne-am dorit să-și amintească acest moment toată
viața.“
Directorul general al DGASPC Dolj, Florin Stancu, a menționat că excursia organizată în
parteneriat cu Ryanair se înscrie într-o gamă mai largă de activități destinate copiilor din
structurile instituției, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
„A fost o zi specială pentru copiii din cadrul DGASPC Dolj. Acțiunea de luni face parte din
planul nostru de sărbători, o inițiativă prin care ne-am propus să aducem în fiecare zi câte o
bucurie pentru copii. Alături de compania aeriană Ryanair, am reușit să organizăm o vizită la
București și să le oferim un prim zbor cu avionul, o experiență care, sunt convins, va rămâne
absolut memorabilă pentru fiecare dintre ei. În cadrul acestei excursii, copiii s-au putut distra la
Târgul de Crăciun, amenajat lângă Palatul Parlamentului, și au vizitat Muzeul Național de Istorie
Naturală «Grigore Antipa».
Am ajuns la București cu un grup consistent, cel mai mare cu care ne-am deplasat vreodată - 150
de copii. Suntem preocupați să le oferim bucurii, să creăm noi relații între ei sau să le sudăm pe
cele deja existente. Acesta este și motivul pentru care, în fiecare vară, organizăm tabere în mod
special pentru ei, anul acesta reușind să ducem în excursie peste 500 de copii. Încercăm astfel să
le oferim tinerilor din structurile noastre aceleași experiențe pe care le-ar trăi în familie“, a
declarat directorul general al DGASPC Dolj, Florin Stancu.
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