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DESPRE NOI

Asociația Vocea Copiilor Abandonați 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
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 2020, am plătit a doua tranșă pentru
locuința destinată tinerilor/ copiilor străzii. În ianuarie
2021 am plătit ultima tranșă. Ne dorim să le acordăm
tinerilor străzii șansa la locuire. Șansa la o viață
independentă. 

Am luptat pentru a 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. 

Rezultatele noastre în 2020. 



7 ANI DE
#REZULTATE



EFDORSO
CENTER

În cadrul centrului EDFORSO - EDUCAȚIE,

FORMARE, SOCIETATE, am realizat 5
ateliere privind consolidarea
deprinderilor de viață independentă.

Beneficiarii acestor ateliere au fost 10
copilași de la centrul Sf. Iosif din Sector 1. 

Printre atelierele desfășurate amintim: 

1. Dezvoltare personală:

Formatori: Vișinel Balan și Iulia
Sorescu.

2. Meloterapie:

Formator: Jean Baptiste Manitou și Iulia
Sorescu.

2020 a fost unul provocator. Pandemia
ne-a pus în situația de a ne reorganiza, de
a ne îndrepta activitatea către comunități
de copii greu încercați. 

Chiria centrului EDFORSO a fost
asigurată de DRUMMERS CONCEPT. 

Activitățile susținute de Eurocooling
Center

5 ATELIERE pentru consolidarea
deprinderilor de viață independentă.



CU SPRIJINUL: 

DRUMMERS CONCEPT 
 EUROCOOLING CENTER



#AJUTOR UMANITAR ÎN
STAREA DE URGENȚĂ

Ne-am alăturat programului de
întrajutorare a copiilor aflați în risc de
foamete, sărăcie pură. Programul „Mentor
In Romania”. 

Am fost alături de 1500 de copilași aflați în
situații de sărăcie pură. Acestora le-am
asigurat produse de igienă sanitară, hrană
și îmbrăcăminte. 

Am fost la copiii săraci din Sector 5, satele
din Județul Ilfov, Sibiu și Giurgiu, 

Din păcate, lipsa comunităților sociale
publice sau private au îngreunat procesul
de întrajutorare a copiilor ce trăiesc în
condiții extrem de sărace. Ne-au sunat mai
multe familii cu care colaborăm, iar
mesajele lor sunt extrem de emoționante: 

“Ne-au închis în case fără să ne asigure
condiții de bun simț, avem copii de
crescut, iar facturile cine le plătește dacă
am fost concediați?“ Nu credeți că și ei,
micuții nimănui din familiile lovite
puternic de criză nu ar merita atenția și
sprijinul nostru?

A fost cea mai grea acțiune a organizației
noastre. Pandemia a creat multă tensiune
în societate și noi am continuat să-i
susținem pe copiii nimânui. 

Continuăm să ajutăm.

#continuăm 

1500 de copii au fost ajutați cu produse
igienico-sanitare, alimente și
îmbrăcăminte. 



MULȚUMIM: 

FUNDAȚIA ANONIMUL
BARTROM
EXPERT CLEAN
CLINICA VASCULARĂ VENART
NORDIC FOODS
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR
REGALUSSO



#AM REUȘIT

În cadrul Galei Societății Civile din
octombrie 2020 am fost premiați pentru
proiectul #AmReușit. 

Așa cum v-am obișnuit, de atâția ani, și în
2021, 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. 

Am reușit să aducem în atenția publicului,
dar mai ales a celor aflați în conducerea
statului, 13 interviuri sau, mai bine spus, 13
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.

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

din tinerii pentru care a
încetat măsura protecției

speciale reușesc.

10%

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





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. 

În 2021 ne propunem să avem o
perspectivă clară cu privire la
fenomenul ieșirii din îngrijire.

Cercetarea a continuat și în prima parte
a lui 2020. 

Mulțumim sponsorilor Hope and
Homes for Children și Vreau să fiu
părinte.  



CU SPRIJINUL: 

HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
ȘI VREAU SĂ FIU PĂRINTE



LOCUINȚA
EDFORSO

Sfârșitul de an vine cu vești minunate. Am
reușit să plătim două tranșe din trei
pentru locuința socială EDFORSO. 

Dragii noștri prieteni, avem o veste uriașă.

Suntem extrem de emoționați, și fericiți,
să vă anunțăm că am reușit să dăm un
avans considerabil   – 16 000 euro – pentru
achiziționarea locuinței sociale pe care
ne-o doream de atâta timp. Visul nostru s-

a împlinit pe 21 ianuarie 2021 când am
plătit și ultima tranșă. De la 1 noiembrie
2020 locuința a fost disponibilă pentru
tinerii străzii. 

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.

În noiembrie 2020 am deschis Locuința EDFORSO

AM DESCHIS

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

1500

1352

1300

1200

1000
950



MULȚUMIRI SPECIALE: 

EUROCASA 
SOTER AND PARTNERS,
SOUND GOOD MOBILE
ROMEO & JULIET
ȘI DONATORILOR ONLINE



MARȘUL
ÎNGERILOR 
EVENIMENT ONLINE

Din 2016, decembrie 05, până în
prezent (2020), 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 30 de ani.

În 2020, în contextul pandemiei de
COVID 19, pentru protejarea
populației am ales să organizăm
online evenimentul. 

Documentarul a fost realizat cu 

 sprijinul artistului regizor Bogdan
Trandafir. 

Pe data de 5 decembrie 2020, orele

20:30, am marcat în mod solemn, în

fața calculatoarelor printr-o

vizionare de excepție a unui

documentar, ce poartă titlul PE

URMELE UNUI TANAR PIERDUT IN

SISTEM.

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

883

2300

3500

1650
1750

1850



MULȚUMIRI SPECIALE: 

BOGDAN TRANDAFIR 



MOȘ CRĂCIUN
A AJUNS LA
COPIII SĂRACI

Magia Crăciunului este despre iubire
și fapte bune. 

Sfârșitul de an, cu ajutorul Fundației
eMAG, am reușit să ajungem la
peste 1500 de copilași din județele
Sibiu și Giurgiu. Familiile au primit 
 alimente, cărți de colorat, cărți cu
alfabetul limbii române, produse
igienico-sanitare și iubire. 

Alături de spiriduși, timp de 5 zile ,

fără întrerupere, Moș Crăciun s-a
organizat pentru ca micuții din
Dumbrăveni (jud. Sibiu) să se bucure
de darurile moșului. Crăciunul nu
este despre Moș Crăciun este despre
bunătate, smerenie, iertare și binele
suprem. Este despre a iubi și a
aduce bucurie în sufletul copiilor
aflați în situații limită. Este despre a
evita suferință. 

Mulțumim Fundația eMAG pentru
încrederea oferită în acest proiect
pentru comunitate. 



FUNDAȚIA EMAG
FACILITIES MANAGEMENT
SERVICE - FMS
AGORA 175
DONAȚII ONLINE



#AM REUȘIT CU
TINE ȘI ÎN 2020

LOCUINȚA EDFORSO, 

adăpost destinat copiilor/ tinerilor străzii
 

Am plătit 16.000 euro avans și până la sfârșitul anului
trebuie să mai dăm 6.600 euro.  

3 CAMPANII
16.000 euro

AJUTOR UMANITAR ÎN STAREA DE URGENȚĂ
 

Am ajutat peste 1500 de copilași cu produse
igienico - sanitare, alimente și îmbrăcămite. 

 8.300 euro

MOȘ CRĂCIUN A AJUNS LA COPIII SĂRACI

Am ajutat peste 1500 de copilași cu produse igienico -

sanitare, alimente și îmbrăcăminte. Copiii ajutați sunt
din Dumbrăveni, jud. Sibiu și 4 comune din jud. Giurgiu.  

 11000 euro



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

FLORIN CIOBANU

CĂTĂLIN BANU

CAMELIA MONICA

ANDRA
JUVERDEANU

 

COMUNICARE



PARTENERI

MULȚUMIRI SPECIALE: 

1. SOUND GOOD MOBILE - LOCUINȚA EDFORSO

2. SOTER & PARTNERS - LOCUINȚA EDFORSO

3. ROMEO & JULIET - LOCUINȚA EDFORSO

4. DRUMMERS CONCEPT - CENTRUL EDFORSO

5. EUROCASA - REDUCERE LA LOCUINȚA EDFORSO

6. FUNDAȚIA eMAG - MOȘ CRĂCIUN AJUNGE LA COPIII SĂRACI.

7. EUROCOOLING CENTER - CENTRUL EDFORSO. 

8. FUNDAȚIA ANONIMUL - STAREA DE URGENȚĂ

9. BARTROM - STAREA DE URGENȚĂ

10. EXPERT CLEAN - STAREA DE URGENȚĂ

11. CLINICA VASCULARĂ VENART - STAREA DE URGENȚĂ

12. NORDIC FOODS - STAREA DE URGENȚĂ

13. ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ  A FEMEILOR - STAREA DE URGENȚĂ

14. REGALUSSO - STAREA DE URGENȚĂ

15. FACILITIES MANAGEMENT SERVICE (FMS) - MOȘ CRĂCIUN. 

 

16. DONATORILOR ONLINE ȘI 2% - LOCUINȚA EDFORSO



NE GĂSEȘTI ȘI PE:

www.facebook.com/voceacopiilor

www.voceacopiilor.ro

office@voceacopiilor.ro

+4 0743365469




