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TINERILOR
STRĂZII

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.

Rezultatele noastre în 2019.

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
aflați în grija statului, 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, anul 2019, am plătit avansul pentru locuința
destinată tinerilor/ copiilor străzii. Ne dorim să le
acordăm șansa la locuire. Șansa la o viață independentă.
Am luptat pentru reforma sistemului de protecție
socială. #AmReușit să propunem o serie de modificări
la Legea Copilului și la Legea Adopției. Credem cu tărie
că fiecare copil merită o familie. Instituționalizarea e o
formă gravă de intervenție pentru un copil abandonat.
Îți mulțumim pentru continuitate.
www.voceacopiilor.ro

DESPRE NOI

6 ANI DE
#REZULTATE

EFDORSO
CENTER
În cadrul centrului EDFORSO - EDUCAȚIE,
FORMARE, SOCIETATE, am realizat 42 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.
Printre atelierele desfășurate amintim:
1. Dezvoltare personală:
Formatori: Vișinel Balan și Iulia
Sorescu.
2. Expresie creativă:
Formator: Viorel Iordan

42 de ATELIERE pentru consolidarea
deprinderilor de viață independentă.

3. Meloterapie:
Formator: Jean Baptiste Manitou și Iulia
Sorescu.
În 2020 ne axăm doar pe meloterapie și
pregătirea,
amenajarea
Locuinței
EDFORSO - locuință destinată tinerilor
străzii.

Chiria centrului EDFORSO a fost
asigurată de DRUMMERS CONCEPT, iar
hrana copiilor și utilitățile au fost
asigurate de SOUND GOOD MOBILE ȘI
EUROCOOLING.

59%
dintre tinerii cu care
lucrăm reușesc să se
integreze în comunitate.
Și asta datorită ție.
Îți mulțumim!

DRUMMERS CONCEPT,
SOUND GOOD MOBILE
& EUROCOOLING

#AM REUȘIT
Așa cum v-am obișnuit, de atâția ani, și
în 2019, Asociația Vocea Copiilor
Abandonați continuă lupta pentru
drepturile copiilor aflați în instituțiile de
protecție, precum și ale tinerilor care au
făcut parte din acest sistem.
De data aceasta, dorim să aducem în
atenția publicului, dar mai ales a celor
aflați în conducerea statului, 20 de
interviuri sau, mai bine spus, 20 de
povești de viață, aparținând unor tineri
care au crescut în infernul numit
„protecția copilului”, dar care au răzbit, în
ciuda piedicilor și a neajunsurilor.
#AmReușit este campania-portavoce a
acestor copii, șansa lor de a-și spune
povestea, de a vorbi despre traumele
cauzate de un sistem defect, de a-i
încuraja pe cei 18 000 de copii care încă
suferă între pereții centrelor de
plasament, și, mai ales, de a atrage
atenția celor care au puterea să schimbe
lucrurile.

13 POVEȘTI DE VIAȚĂ ce ne-au inspirat în
demersul nostru de reprezentare a
copiilor - www.amreusit.voceacopiilor.ro

Această campanie a fost realizată în
parteneriat
cu
Consiliul
Tinerilor
Instituționalizați și Pac Pac Studios.

10%
din tinerii pentru care a
încetat măsura protecției
speciale reușesc.

CAMPANIE REALIZATĂ
CU SPRIJINUL :
PAC PAC STUDIOS

ADOPTĂ UN
TALENT
Talentul este ceva cu care te naști sau
pentru care muncești foarte mult pentru
a-l dobândi. Sebastian este dintre cei
care s-au născut cu muzica în sânge. Nu
cunoaște
note
și
portative,
dar
degețelele îi umblă pe clapele pianului
ca și când în ele ar zace toate cărțile de
teorie muzicală. Cântă minunat, la cei 10
ani, și singurul lui contact cu pianul a
fost la Palatul Copiilor, unde a luat doar
câteva lecții de muzică.
Dar, înainte de a vă mai povesti despre
Sebastian, să vă spunem cum l-am
descoperit pe micul talentat. Iată ce
povestește Vișinel Balan, fundraiserul
organizației: „eram în primul rând, alături
de
președintele
Consiliul
Tinerilor
Institutionalizati – Andreas Novacovici, și
ascultam cu entuziasm tinerii talentați
proveniți din centrele de copii, asistență
maternală sau plasament familial. Toți
niște îngeri frumoși, gata să ne încânte
sufletele. La microfon este anunțată
prezenta unui copil de 10 anișori, care
urma să ne încânte cu un moment la
pian. Atât a fost! Mi-a umplut inima de
bucurie și, astfel, am ales să-l susținem
financiar pentru a-și dezvolta talentul în
domeniu.”

Continuăm să susținem
talentele. Fii alături de noi.

și

în

2020

3%
din copiii talentați, proveniți din
casele de copii, sunt susținuți
pentru a-și urma visul artistic.

TALENT SUSȚINUT DE:
SOUND GOOD MOBILE
ȘI EUROPA FM

CERCETARE
NAȚIONALĂ
Ieșirea din îngrijire, este o cercetare
națională realizată de doctorandul
Vișinel Balan în cadrul programului de
doctorat, domeniul sociologie, din
cadrul Școlii Naționale de Științe
Politice
și
Administrative,
sub
coordonarea antropologului Pr. Dr.
Vintilă Mihăilescu.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați,
alături de Hope and Homes for Children
și Vreau să fiu părinte s-au alăturat
demersului început de Vișinel.
Ieșirea din îngrijire analizează felul în
care tinerii pentru care a încetat
măsura protecției speciale în ultimii 10
ani au fost pregătiți pentru asta. La fel
de important este și pregătirea de azi a
copiilor ce se află cu măsura protecției
speciale.

Continuăm să susținem
talentele. Fii alături de noi.

și

în

2020

În 2021 ne propunem să avem o
perspectivă
clară
cu
privire
la
fenomenul
ieșirii
din
îngrijire.
Cercetarea continuă și în 2020 :)
Mulțumim sponsorilor Hope and
Homes for Children și Vreau să fiu
părinte.

70%
din tinerii pentru care a încetat
măsura protecției speciale în ultimii
10 ani nu s-au simțit pregătiți

HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN ȘI
VREAU SĂ FIU PĂRINTE

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.
În 2019, evenimentul a fost dedicat
femeilor care au crescut în centrele de
plasament și care au reușit, prin forțe
proprii, să obțină succes atât în plan
profesional, cât și personal.
Într-o lume în care încă există sensibilități
în ceea ce privește egalitatea dintre sexe,
în special pe piața muncii, am dorit să
atragem un semnal de alarmă cu privire
la femeile care pornesc din start cu un
handicap social – cele care provin din
centrele de plasament. Cât de greu le-a
fost după ce au părăsit aceste centre, dar
mai ales cum au găsit forța și resursele
pentru a fi pe picioarele lor.

Mai multe organizații din țară neau contactat pentru a solicita
informații cu privire la preluarea
conceptului și realizarea propriilor
evenimente de storytelling în
orașele lor.

De 5 ani, Banca Comercială Română BCR este #împreună.

8 din 10
participanți ne recomandă
să repetăm evenimentul
de cel puțin 4 ori pe an.

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 2019, Tabăra EDFORSO a fost despre
terapia prin sunete dedicată copiilor
aflați în situații limită. Lecția aprecierii
celuilalt a fost una dintre multele lecţii
pe
care
terapeutul
Jean-Baptiste
Manitou le-a oferit copiilor, prin poveşti
şi muzică.
Am
experimentat
puterea
lui
“mulţumesc” şi “apreciez că” într-un
context de învăţare. O dată ce fiecare
copil îşi conştientizează valoarea şi îşi dă
seama cât de important este pentru
ceilalți, se deschide, se aşează şi
primeşte mesajele pe care noi, adulţii din
jurul lor, vrem să le transmitem.

Rezultatele copiilor centrului EDFORSO
sunt mai bune după experiența Taberei
EDFORSO.

Printre aprecieri, ne-am uitat împreună
în oglinda magică care ne spunea
« Bravo mie ! Am încredere în mine ! » şi
am primit cutii pline cu încredere în sine.

Anual,
Tabăra
EDFORSO
este
susținută financiar de donatori
online, prin platforma Bursa Binelui.
Mulțumim.

65%
dintre tinerii cu care lucrăm
prezintă rezultate mai bune
la școală după finalizarea
programului EDFORSO.

TERAPIE
PENTRU COPIII
ABANDONAȚI
LA BĂILE
OLĂNEȘTI

MARȘUL
ÎNGERILOR
3500
Din 2016, decembrie 05, până în
prezent (2019), 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.
În 2019, alături de Consiliul Tinerilor
Instituționalizați
am
aprins
o
lumânare, am spus o rugăciune, am
spus povești ale copiilor ce au murit în
centrele groazei.
Pentru
prima
dată
am
avut
participarea Ministerului Muncii și
Justiției Sociale și a Președintelui
ANDPDCA (Autoritatea de Control în
domeniul
apărării
drepturilor
Copilului). Au mai participat senatori,
deputați și copii aflați în grija statului.

2300

1750

1850

1650

883

COMEMORAREA COPIILOR CE AU MURIT
ÎN ORFELINATELE ROMÂNIEI DIN '89
PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE.

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. . .

SCOALA 9.RO
„Este nevoie de pasiune și multă
muncă ca să poți să sprijini pe cineva
care a trăit într-un centru să aibă
încredere în el”, spune Alexandru.

ÎN MEMORIA
COPIILOR CE
AU MURIT ÎN
ORFELINATE

LOCUINȚA
EDFORSO
1300
1352

Sfârșitul de an vine cu vești minunate. Am
reușit să plătim avansul pentru locuința
socială EDFORSO.
Dragii noștri prieteni, avem o veste uriașă.
Suntem extrem de emoționați, dar fericiți,
să vă anunțăm că am reușit să dăm un
avans considerabil – 10 000 euro – pentru
achiziționarea locuinței sociale pe care
ne-o doream de atâta timp. Visul nostru
mai are un pic și va deveni realitate. Vom
putea oferi locuința socială unor tineri de
pe stradă, care au nevoie de un mic ajutor
pentru a se pune pe picioare.

1000

950

1200

1500

~Numărul tinerilor pentru care a
încetat măsura protecției speciale
și au ajuns pe străzi în ultimii 6 ani.

Vă reamintim că „Locuința EDFORSO” este
un spațiu de locuit destinat tinerilor
străzii, care are ca scop principal
consolidarea
deprinderilor
de
viață
independentă.
Pe scurt, pe o perioadă determinată de
timp, vom permite ca doi-trei tineri să
locuiască în acest apartament, gratuit. În
acest timp, ei trebuie să-și găsească un
loc
de
muncă,
să
învețe
să-și
gospodărească banii și în final să fie
capabili să-și închirieze sau să-și cumpere
propria locuință. Desigur, tot parcursul lor
spre
o
viață
independentă
va
fi
monitorizat de asociația noastră. Le vom
oferi tot sprijinul și cunoștințele de care
au nevoie pentru a răzbi.

MAI
AVEM
PUȚIN
În 2020 deschidem
Locuința EDFORSO

MULȚUMIRI SPECIALE:

SOTER AND PARTNERS,
SOUND GOOD MOBILE
& EUROCOOLING

ECHIPA
VIRGIL
BALAN

LAURA
POPESCU

BOGDAN
BRÎNCUȘ

ȘTEFANIA
VOCHIN

VIȘINEL
BALAN

ANDRA
JUVERDEANU

PREȘEDINTE

VICE
PREȘEDINTE

SECRETAR
GENERAL

COORDONATOR
VOLUNTARI

FUNDRAISER

COMUNICARE

VOLUNTARI
BOGDAN ANDREI BAJAN

BOLOHAN CORNEL

MĂDĂLINA NEAMȚU

VIOREL IORDAN

USIKU VIRGINIA

ELENA CORINA

MARIA ALEXANDRA BAESCU

MICU MARIUS

CĂTĂLIN BANU

ALINA MEDOIA

IULIA SORESCU

CAMELIA MONICA

100%
volunteer

CENTRUL
EDFORSO UN SPAȚIU DE
CREAȚIE
PENTRU O
NOUĂ
GENERAȚIE

LOCUINȚA EDFORSO,
adăpost destinat copiilor/ tinerilor străzii
Am plătit 10.000 euro avans, în ianuarie plătim a doua
tranșă de 6.000 euro și până la sfrărșitul anului 6.600 euro.

3 CAMPANII

15.000 euro
TABĂRA EDFORSO
Am organizat tabăra EDFORSO la Băile
Olănești, Jud. Vâlcea pentru cei 10 copilași de
la Centrul EDFORSO

2100 euro
#AmReușit
Video-stream despre poveștile de viață a tinerilor ce
au trăit experiența caselor de copii și au reușit.

400 euro

#AM REUȘIT CU
TINE ȘI ÎN 2019

MULȚUMIRI SPECIALE:
1. D.G.A.S.P.C. Sector 1.
2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - BCR
3. DRUMMERS CONCEPT
4. EUROCOOLING
5. PERSO.RO
6. SOTER & PARTNERS

7. SOUND GOOD MOBILE
8. PAC PAC Studios
9. HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA
10. VREAU SĂ FIU PĂRINTE
11. CONSILIUL TINERILOR INSTITUȚIONALIZAȚI
12. RESTAURANT: Casa NAȘULUI
13. DONATORILOR ONLINE ȘI 2%

PARTENERI

NE GĂSEȘTI ȘI PE:
+4 0743365469

www.voceacopiilor.ro

www.facebook.com/voceacopiilor

office@voceacopiilor.ro

