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despre
Vocea Copiilor Abandonați, inițial denumită
Desenăm Viitorul Tău, este un ONG dedicat
copiilor aflați cu măsura protecției speciale la
nivelul direcțiilor de protecția copilului.
Bazele asociației au fost puse de Vișinel
Balan, un tânăr care la rândul lui a crescut în
casele de copii din România și fratele lui
Virgil Balan. Amândoi trăind pe propria piele
neajunsurile și suferințele care nu trec de
zidurile clădirilor D.G.A.S.P.C.
Scopul nostru este să fim alături de copii
abandonați, oferindu-le sprijin atât prin
activități educative, cât și prin simplul fapt că
au, printre membrii asociației, persoane în
fața cărora să-și deschidă sufletul, să fie
ascultați și iubiți.
Mai mult, dorim să le facem auzită VOCEA!
Vrem ca oamenii să cunoască modul de viață
al celor care fac parte din sistemul de
protecție a copilului. Ni se pare corect și
moral ca cetățenii României să știe cum
funcționează instituțiile D.G.A.S.P.C. și în ce
măsură acestea își fac treaba în mod
transparent, fiind, până la urmă, finanțate din
bugetul de stat.
Oferim copiilor programe prin care învață ce
drepturi și obligații au, din punct de vedere
legal, și le arătăm căile legale prin care se pot
adresa autorităților competente. Dar, mai
ales, îi ajutăm să-și găsească un punct de
echilibru în viață, să-și dea seama la ce sunt
buni, cum se pot ajuta, cum pot fi piloni de
bază pentru societate, să se descopere ca
ființe sociale, ca oameni care, cu muncă și
dedicare, pot deveni profesioniști foarte buni
în orice domeniu pe care și-l aleg.
O societate nu poate evolua fără copii. Vă
rugăm să țineți minte că toți oamenii sunt
valoroși, că ei nu au ales să fie abandonați de
părinți și că asta, în niciun caz, nu îi
descalifică în fața celor care au crescut în
familiile biologice.
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principalele proiecte
73 ATELIERE
-

IT,
DEZVOLTARE PERSONALĂ,
TEATRU,
MANAGEMENTUL FINANCIAR,
PICTURĂ.

Toate aceste ateliere au avut loc la Centrul EDFORSO EDUCAȚIE, FORMARE, SOCIETATE.

WWW.VOCEACOPIILOR.RO

FEBRUARIE 2018
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CONFERINTA POVESTEA MEA
ediția a IV-a

"FIECARE COPIL MERITĂ O FAMILIE..."

” Am cunoscut dragostea de mamă. Am
ajuns în centru după ce mama s-a
îmbolnăvit. Am ținut legătura cu mama
și în fiecare weekend mergeam acasă.
Am fost norocoasă. Mulți colegi din
centru nu beneficiau de această
dragoste. Instituționalizarea este o
dramă și dezvoltă traume fiecărui copil
”. – Georgiana, speaker.
” Am crezut în visul meu și așa am
devenit coregraf ”. – Constantin, speaker
invitat.
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” Am fost un justițiar de mic și tot de
atunci am visat să-i reprezint pe colegii
din centre în relația cu autoritățile care
abuzau de cei mici ”. – Ionuț Brătianu
Finalul Conferinței a fost marcată de un
spectacol de teatru oferit de tinerii din
Ferentari, în regia lui Ionuț Oprea.
Acest eveniment a fost susținut cu
sprijinul financiar al Băncii Comerciale
Române, Fundația Filantropică
Metropolis, Perso.ro și Palatul
Parlamentului
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GALA DESENAM VIITORUL TAU
MUNCA ESTE APRECIATĂ ȘI RĂSPLĂTITĂ....

Timp de patru ani am împlinit
dorințele a peste 2000 de copii
aflați în dificultate, am desfășurat
acțiuni de promovare privind
drepturile lor și am câștigat
încrederea partenerilor și
susținătorilor financiari.
În cei patru ani de existență
Asociația Desenăm Viitorul Tău a
reușit să deschidă primul centru
educațional dedicat susținerii
tinerilor instituționalizați, centru
care urmărește îmbunătățirea
calității vieții și pregătirea lor
pentru un start pozitiv în
domeniul socio-profesional.
Gala de prezentare a Raportului de
Activitate a Asociației Desenăm
Viitorul Tău pe 2016 a avut loc
într-un mediu festiv, sâmbătă, 10
iunie 2017, la sediul EDFORSO, de
pe strada Dâmbovița Nr. 1, lângă
Lacul Morii, ora 16:30.
Ne-am bucurat atât de prezența
membrilor implicați în realizarea
activităților desfășurate în cadrul
Asociației Desenăm Viitorul Tău,
cât și a membrilor sponsorilor și
partenerilor.
Am avut surprize pentru fiecare...
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adopta un talent

FIECARE COPIL MERITĂ SĂ FIE SUSȚINUT!

Adoptă un talent este demers în
care accentul cade pe oameni,
pe copiii-artiști din sistemul de
protecție din România, pe
încercări și reușite și mai ales pe
oportunități.
Acest proiect de suflet al
Asociației Vocea Copiilor
Abandonați s-a născut ca o
reacție imperios necesară la
cerințele copiilor cu care
lucrăm. Spunem cerințe, nu
nevoi, căci vrem să subliniem
ideea în care credem: atunci
când ai în fața ta un copil cu
potențial artistic, ai o obligație
morală de a-l ajuta să elibereze
toată povara creației
concentrată în sufletul său.
Nu ai nici o scuză pentru a nu le
oferi sufletelor frumoase planșe
pe care să creeze,...
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CONSILIUL TINERILOR
INSTITUȚIONALIZAȚI
Consiliul Tinerilor
Instituționalizați s-a înființat în
baza proiectului Eu, Tu, El si Ea
— Noi ne reprezentăm!, realizat
cu sprijinul financiar al
Fondului pentru Inovare Civică,
un program dezvoltat de
Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile în parteneriat
cu Romanian-American
Foundation, Trust for Civil
Society în Central and Eastern
Europe și sponsorizat de
Raiffeisen Bank.
Scopul principal al Consiliului
Tinerilor Instituționalizați este
de a acționa pentru apărarea și
promovarea drepturilor
tinerilor institutionalizați aflați
în prezent sau nu (postinstitutionalizați) în sistemul
de protecție specială, pentru
creșterea participării active a
acestora la viața comunităților
în care activează, precum și
pentru a susține și promova
interesele comune ale
membrilor săi la nivel local,
regional, național, european și
internațional.
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MARȘUL ÎNGERILOR
COMEMORAREA COPIILOR CE AU MURIT
ÎN ORFELINATELE ROMÂNIEI DIN '89
PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE.

"AVEM
RESPONSABILITATEA
DE A-I COMEMORA PE
CEI CARE AU MURIT ÎN
ORFELINATELE
ROMÂNIEI"

Prin trecerea în lumină a
morților luăm atitudine față de
crimele pe care sistemul de
protecție a copilului le-a comis
sau ignorat în ultimii 27 de ani.
Împreună am aprins o
lumânare, am spus o
rugăciune, am spus o poveste
unor tineri condamnați în
centrele de plasament din
România și am pus bazele unei
schimbări fundamentale a
modului de îngrijire și
integrare în societate a
tinerilor și copiilor abandonați
în România.
Zeci de tineri se sinucid în
orfelinate în fiecare an, iar
mărturiile altor zeci de tineri
ar trebui să cutremure o
societate întreagă, însă
poveștile lor nu primesc o voce
dincolo de câteva articole de
presă citite cu groază și uitate
repede...
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alte proiecte realizate:
Tabăra EDFORSO
Am realizat o tabără pentru consolidarea
deprinderilor pentru o viață independentă
a copiilor de la Centrul Sf. Iosif din Sector
1. Tabără realizată cu sprijinul financiar
al sponsorilor.

Moș Crăciun ajunge
la fiecare copil...
Am realizat o campanie de strângere
fonduri prin care am achiziționat 32 de
biciclete pentru copii de la Centrul Sf. Iosif
din Sector 1.

Experiență
internațională SPANIA
10 tineri de la Centrul Metropolis au
beneficiat de o experiență internațională
în Spania. Proiectul a fost realizat în
parteneriat cu o fundație Spaniolă și a
avut loc la Madrid, Spania.
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VIRGIL BALAN

LAURA
POPESCU

BOGDAN YAN
BRÂNCUȘ

ȘTEFANIA
VOCHIN

AFLĂ MAI MULTE DESPRE NOI ȘI PROIECTELE ORGANIZAȚIEI PE:

WWW.VOCEACOPIILOR.RO
Dacă vrei să ni te alături nu ezita să ne scrii pe
office@voceacopiilor.ro
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Multumiri!

PARTENERI
Ne-au fost al

ături

în 2017

CU EI
AM
FĂCUT
ECHIPĂ

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ – BCR
MINIPRIX
FUNDAȚIA
COMUNITARĂ
BUCUREȘTI
VDR ȘI SERVICII SRL
DRUMMERS CONCEPT
PERSO.RO
DEVOTIO MODERNA
OTILIA FLOTEA
AGREWEST

NE GĂSEȘTI ȘI PE....

WWW.VOCEACOPIILOR.RO
EMAIL: OFFICE@VOCEACOPIILOR.RO
TEL: +40743365469
SEDIU SOCIAL: ȘOS. SNAGOV 135, BL.
D4, SC. 1, AP. 2, ET. 1, COMUNA
SNAGOV, SAT SNAGOV, JUD. ILFOV
PUNCT DE LUCRU: STRADA AMILCAR C.
SĂNDULESCU NR. 2, CAMERA E18, ET. 1,
(ÎN CADRUL FUNDAȚIEI PRO CULTURE)
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