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Campania caritabilă „Dăruiește de Crăciun” 2016 

 
 

Liga Studenților din UCB împreună cu Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

organizează, în perioada 1-19 decembrie 2016, cea de-a șasea ediție a Campaniei caritabile „Dăruiește 

de Crăciun”. Campania presupune colectarea de obiecte de îmbrăcaminte, rechizite, jucării și produse 

alimentare pentru familii cu posibilități financiare reduse, dar și copiii și mamele din Centrul Maternal 

și Centrul de Zi Târgu-Jiu și copiii din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate 

Târgu-Jiu. 

Prima acțiune din cadrul acestei campanii caritabile s-a desfășurat de Moș Nicolae și a constat în 

vizitarea Centrului Maternal și Centrului de Zi din Târgu-Jiu, unde studenții UCB au oferit copiilor și 

mamelor daruri (dulciuri, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, alimente și jucării).  

Cuprinși de magia sărbătorilor de iarnă, atât studenții, cât și cadrele didactice își doresc să aducă 

un zâmbet și pe chipul altor persoane, bucurându-se cu toții de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Astfel, 

aceștia urmează să viziteze Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Jiu, 

unde își propun să dăruiască pachete celor aflați în Centrul de primire în regim de urgență și în Centrul 

de plasament pentru copilul cu dizabilități.  

Pe langă pachetele cu dulciuri și fructe, se vor oferi și obiecte de îmbrăcăminte, rechizite, dar și 

jucării, toate acestea fiind donate de către studenții și cadrele didactice ale Universității „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu.  

De asemenea, pe data de 15 decembrie 2016, voluntarii din cadrul Ligii Studenților din UCB au 

împărțit vin fiert trecătorilor și dulciuri copiilor prezenți în Piața Prefecturii.  
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