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DESPRE NOI

Asociația Vocea Copiilor Abandonați, inițial 
denumită Desenăm Viitorul Tău, este un ONG 

dedicat copiilor abandonați în centrele de copii 
și își desfășoară activitatea din anul 2013. Bazele 

asociației au fost puse de Vișinel Balan și fratele 

acestuia, Virgil Balan. Ambii au crescut în casele 

de copii din România, trăind pe propria piele 

neajunsurile și suferințele care nu trec de 

zidurile clădirilor D.G.A.S.P.C..

 

Scopul organizației este să fie alături de tinerii/ 
copiii abandonați în instituțiile de ocrotire, 

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 stilul de viață a copiilor 
abandonați în instituțiile de ocrotire. 

Considerăm că este corect și moral ca cetățenii 
României să știe cum funcționează instituțiile 

D.G.S.A.P.C. și în ce măsură acestea asigură 

suport, protecție și reprezentare pe perioada 

instituționalizării și post-instituționalizare. 

Vă prezentăm rezultatele 

noastre în anul 2018.



5 ANI 
ÎMPREUNĂ



CENTRUL 
EDFORSO

În cadrul centrului EDFORSO - EDUCAȚIE, 

FORMARE, SOCIETATE, am realizat 54 de 

ateliere privind consolidarea deprinderilor 
de viață independentă. 

 

Beneficiarii acestor ateliere au fost și sunt în 

continuare 10 copilași de la centrul Sf. Iosif 
din Sector 1. 
 

1. Dezvoltare personală: 

Formatori: Vișinel Balan, Virgil Balan și Iulia 

Sorescu.  

 

2. Management financiar: 
Formator: Vișinel Balan
 

3. Artele spectacolului: 
Actor: Alina Medoia
 

4. Studii lingvistice: 

Formator: Maria Alexandra Băescu
 

5. Expresie creativă: 

Formator: Viorel Iordan
 

6. Meloterapie: 

Formator: Jean Baptiste Manitou
 

Chiria centrului EDFORSO a fost asigurată 

de DRUMMERS CONCEPT, iar hrana 

copiilor și utilitățile au fost asigurate de  

AGREWEST. 

dintre tinerii cu care 

lucrăm reușesc să se 

integreze în comunitate. 

Și asta datorită ție. 

Îți mulțumim! 

59%

54 de ATELIERE pentru consolidarea 

deprinderilor de viață independentă. 



DRUMMERS 
CONCEPT & 
AGREWEST



CONFERINȚA
POVESTEA MEA

Conferința POVESTEA MEA e un 

eveniment de empowerment 
comunitar, având scopul de a ghida 

tinerii din centrele de plasament pe 

calea iubirii, respectului și a iertării.
 

Considerăm că succesul unei 
persoane care a trăit într-o casă de 

copii se datorează puterii de a se 

ierta și de a-i ierta pe ceilalți.  
 

Educația singura lor scăpare. 

 

2018 a venit cu ceva nou. Am 

împlinit 5 ani de când Vocea Copiilor 
Abandonați lucrează #împreună cu 

tine în beneficiul copiilor abandonați 
și astfel am lansat cartea #împreună.

 

5 povești de succes, tineri care au 

crescut în casele de copii, s-au 

transformat într-o carte 

motivațională pentru cei care se află 

azi în centrele de plasament și nu 

numai. 
 

De 5 ani, Banca Comercială 

Română - BCR este #împreună.  

participanți cred că ar 
trebui repetat evenimentul 

de 4 ori pe an.

7 din 10

În fiecare an primim cel puțin 7 apeluri 
de mulțumire de la tinerii care au 

participat la Conferința POVESTEA MEA 

și spun: Mi-a schimbat perspectiva de a 

gândi despre mine și cei din jur. 



BANCA 
COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ - BCR 
& PERSO.RO



TABĂRA 
EDFORSO

Tabăra EDFORSO e un program 

complementar la atelierele 

EDFORSO, având scopul consolidării 
deprinderilor de viață independentă. 

 

În anul 2018 atracția cea mai mare 

au fost văcuțele. Unii copii se trezeau 

de bunăvoie la 5 dimineața, când 

abia crăpa de ziuă, ca să ajute la 

fermă sau să petreacă timp cu 

văcuțele – în alte condiții, trezirea 

atât de matinală ar fi fost o 

adevărata pedeapsă pentru micuții 
noștri -… asta da magie. Ți se umplea 

inima de bucurie să vezi cu cât drag 

și pasiune se implicau în treburile 

fermei: hrănitul văcuțelor, curățat. 
Deși mergeau în fiecare zi și la 

atelierele de dezvoltare, cei mici 
profitau de pauze ca să viziteze 

animăluțele sau să dea o mână de 

ajutor pe la fermă. Adevărați ucenici-
fermieri!
 

Anual, Tabăra EDFORSO este 

susținută financiar de donatori 
online, prin platforma Bursa 

Binelui. Mulțumim. 

dintre tinerii cu care lucrăm 

prezintă rezultate mai bune 

la școală după finalizarea 

programului EDFORSO. 

63%

Rezultatele copiilor centrului EDFORSO 

sunt mai bune după experiența Taberei 
EDFORSO. 



PENSIUNEA
LA FERMĂ & 
CHRISTIAN 
TOUR



MARȘUL 
ÎNGERILOR

Din 2016, decembrie 05, 

comemorăm trecerea în neființă a 

copiilor ce au murit în orfelinatele 

României din '89 până în prezent 
și luăm atitudine față de crimele 

pe care sistemul de protecție a 

copilului le-a comis sau ignorat în 

ultimii 29 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. 
 

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. . .

de copii au murit în 

orfelinate la nivel național, 
în ultimii 29 de ani.

ZECI DE 
MII

COMEMORAREA COPIILOR CE AU 

MURIT ÎN ORFELINATELE ROMÂNIEI DIN 

'89 PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE.

883

2300

3500

1650

1750
1850



ÎN MEMORIA 
COPIILOR CE
AU MURIT ÎN 
ORFELINATE



SPERANȚA 
COPIILOR SĂRACI - 
CRĂCIUNUL

Călătoria noastră a durat ore bune, 

am intrat în fiecare casă, am plâns, 

am răs, însă am plecat cu o durere 

în suflet. Acești copii rămân sub 

același acoperiș. Unele case au 

saci de nailon pe tavan pentru a 

nu ploua, ninge, pe ei, alte case au 

carton, altele se bucură de un 

lemn mai puternic... și totuși 
sărăcia e ceea ce ne diferențiază 

pe noi toți.
 

Cu ajutorul Trupei Subcarpati am 

achiziționat și oferit 2 frigidere, 3 

aragaze și o mașină de spălat. 
 

Cu ajutorul companiei Facilities 

Management Services - FMS (prin 

persoana lui Alexandru Miculas) 

am dăruit 2 televizoare copiilor de 

la Centrul Sf. Iosif din Sector 1. Cu 

ajutorul unui anonim și a colegilor 
consilieri parlamentari USR am 

oferit alte 2  televizor și 10 mp3-uri.
 

Mulțumim Centrului de Tineret a 

Municipiului București pentru 

cadourile oferite copiilor din 

centrele de plasament.  

dintre acești copii 
frecventează școala. Hai să-i 

ajutăm ăn continuare. 

100%

Numărul copiilor ce au primit cadouri de 

la Moș Crăciun e în creștere. Mulțumim.

0

45

65

100

250
300



POVESTEA 
CRĂCIUNULUI 
AJUNGE ȘI LA 
COPIII SĂRACI



ECHIPA

VOLUNTARIAT 

100%

VIRGIL
BALAN

 

PREȘEDINTE

LAURA
POPESCU

 

VICE
PREȘEDINTE

BOGDAN 

BRÎNCUȘ
 

SECRETAR 

GENERAL

ȘTEFANIA 

VOCHIN
 

COORDONATOR 

VOLUNTARI

VIȘINEL 

BALAN 

 

FUNDRAISER

VOLUNTARI
BOGDAN ANDREI BAJAN
 

VIOREL IORDAN
 

MARIA ALEXANDRA BAESCU
 

ALINA MEDOIA

BOLOHAN CORNEL
 

USIKU VIRGINIA
 

MICU MARIUS 

 

IULIA SORESCU

MĂDĂLINA NEAMȚU
 

ELENA CORINA
 

CĂTĂLIN BANU
 

CAMELIA MONICA

ANDRA
JUVERDEANU

 

COMUNICARE



CENTRUL 
EDFORSO - 
UN SPAȚIU DE 
CREAȚIE 
PENTRU O 
NOUĂ 
GENERAȚIE



AM REUȘIT 
CU TINE ÎN
2018

SMS 8839 - HOME STREET 

BURSA BINELUI - LOCUINȚĂ PENTRU TINERII STRĂZII
 

Un adăpost pentru tinerii/ copiii străzii.
Banii sunt blocați într-un depozit deschis la BCR 

până se strânge suma de minim 20 000 euro. 

 

3 CAMPANII 7500 euro
TABĂRA EDFORSO 

 

Am organizat tabăra EDFORSO pentru cei 10 

copilași de la Centrul EDFORSO. 

 

1700 euro
SPERANȚA COPIILOR SĂRACI - CRĂCIUNUL

 

Am asigurat cadouri pentru 300 de copii din 

centrele de plasament ale Municipiului București, 
copiilor din familiile sărace din Comuna Cosoba, 

Jud. Giurgiu și o familie din Sălaj. 

2000 euro





PARTENERI

MULȚUMIRI SPECIALE: 

 

1. AGREWEST SRL 

 

2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - BCR
 

3. DRUMMERS CONCEPT
 

4. Trupa SUBCARPAȚI
 

5. PERSO.RO
 

6. MINIPRIX
 

7. FACILITIES MANAGEMENT SERVICE - FMS
 

8.  SOTER & PARTNERS
 

9. SOUND GOOD MOBILE
 

10. DONATORILOR ONLINE ȘI 2%

 

 

 

 



NE GĂSEȘTI PE:

www.facebook.com/voceacopiilor

www.voceacopiilor.ro

office@voceacopiilor.ro

+4 0743365469



ACTIVITĂȚI 
RECREAȚIONALE




