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AM DESCHIS
LOCUINȚA EDFORSO
DESTINATĂ
TINERILOR STRĂZII

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..

Rezultatele noastre în 2021.

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 2021, am achiziționat locuința EDFORSO:
EDUCAȚIE, FORMARE, SOCIETATE. Locuință destinată
tinerilor/ copiilor străzii. Ne dorim să le acordăm
tinerilor străzii șansa la locuire. Șansa la o viață
independentă. Viorel și Cristii au fost primii beneficiari în
LOCUINȚA EDFORSO.
Am continuat campania de conștientizare a traumelor
prin proiectul video #AmReușit. Credem cu tărie că
fiecare copil merită o familie. Instituționalizarea e o
formă gravă de intervenție pentru un copil abandonat.
Îți mulțumim pentru continuitate.

DESPRE NOI

8 ANI DE
#REZULTATE

LOCUINȚA
EDFORSO
În Februarie 2021, după plata integrală a
locuinței EDFORSO, am pus la dispoziția lui
Viorel locuința care i-a schimbat viața.
La finalul anului Viorel a reușit să strângă
bănuți necesari pentru a-și plăti avansul la
noua lui locuință.
Viorel este un exemplu de tânăr ambițios,
ce a înțeles misiunea locuinței EDFORSO și
astfel, la doar un an de la lansarea
programului, acesta dorește să fie
independent. A reușit să-și strângă bănuți
necesari pentru a-și plăti avansul la noua
lui casă.
Așa cum el știe, noi îl vom ghida și susține
în continuare, încă 5 ani.
Beneficiarii acestei Locuințe au fost Viorel și
Cristi. Cristi a fugit. Viorel a rămas pentru ași schimba viața. Acesta a beneficiat de
următoarele servicii:
1. Terapie/ consiliere psihologică.
2. Dezvoltare personală, managementul
programului și organizării vieții în spațiul
de locuire.
3. Suport cu privire la economisire
cheltuirea resurselor financiare.
4. Dezvoltarea
independent.

unui

stil

de

și

viață

70 ore de activitate și îndrumare
pentru
consolidarea deprinderilor
de viață independentă.

CU SPRIJINUL:

SOTER AND PARTNERS
ROMEO AND JULIET
SOUND GOOD MOBILE
EUROCOOLING
DONATORI ONLINE

CENTRUL
TERAPEUTIC
EDFORSO
Am lansat Centrul terapeutic EDFORSO.
Acesta este un spațiu de terapie gândit
pentru
nevoile
tinerilor
abandonați,
coordonat de terapeuți specializați în
domeniul traumei. În funcție de starea
fiecărui tânăr beneficiar, se alege metoda de
terapie potrivită. În general, activitățile
desfășurate în cadrul centrului vor fi de tipul
celor întâlnite în sânul unei familii – fie
gătesc, citesc o carte, se joacă sau urmăresc
un film – astfel încât să le fie creat copiilor un
mediu în care să se simtă integrați, iubiți și,
mai ales, protejați.
Vișinel Balan și Virgil Balan s-au născut întro familie săracă din județul Bacău, cu 13
copii. Au fost abandonați încă de mici și au
crescut în orfelinatele ceaușiste, cunoscând
realitățile copiilor abandonați, au decis să
înființeze
ONG-ul
Vocea
Copiilor
Abandonați, prin intermediul căruia să le
poată oferi tinerilor din centrele de
plasament cursuri de educație non-formală,
dar și sesiuni de terapie.
Ultimul nostru proiect finalizat este tocmai
Centrul EDFORSO. Din salariul celor doi frați,
au făcut un credit de nevoi personale și au
achiziționat o locuință pe care au
transformat-o în acest centru terapeutic, de
care speră că vor putea beneficia cât mai
mulți dintre copiii abandonați – inclusiv
tineri ai străzii.

Pe 1 iulie
publicului
EDFORSO.

2021 a fost deschis
Centrul
Terapeutic

CU SPRIJINUL:

FUNDAȚIA EMAG
ROMEO AND JULIET

EUROCOOLING
FRAȚII BALAN

#AJUTOR UMANITAR ÎN
STAREA DE ALERTĂ

Am continuat să ajutăm copiii aflați în risc
de foamete, sărăcie pură.
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 Dumbrăveni,
jud. Sibiu și comunele din jud. Giurgiu

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

#continuăm
Continuăm să ajutăm.

MULȚUMIM:
DONATORILOR ONLINE

#AM REUȘIT
Așa cum v-am obișnuit, de atâția ani, și în
2021,
Asociația
Vocea
Copiilor
Abandonați a continuat 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, alte 5 noi interviuri
sau, mai bine spus, 5 povești de viață,
aparținând unor tineri care au crescut în
infernul numit „protecția copilului”, dar
care au răzbit, în ciuda piedicilor și a
neajunsurilor.

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

#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.

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

TABĂRA
EDFORSO

Lecţia aprecierii celuilalt a fost una
dintre
multele
lecţii
pe
care
terapeutul Jean-Baptiste Manitou le-a
oferit copiilor, prin poveşti şi muzică.
A fost lecţia pe care am preluat-o și
noi, pentru că i-am văzut puterea
transformaţională.
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
ceilalţi, se deschide, se aşează şi
primeşte mesajele pe care noi, adulţii
din jurul lor, vrem să le transmitem.
Terapia este baza/ temelia emoției
sociale la copiii abandonați.
Tabăra a fost coordonată de Visinel
Balan, sub îndrumarea voluntarilor, a
oamenilor de bine.
Mulțumim Fundatia eMAG

CU SPRIJINUL:

FUNDAȚIA EMAG
DONAȚII ONLINE

PRIMUL ZBOR
1300
1352
În colaborare cu JETAV - ACADEMIA
DE AVIAȚIE, am participat la
programul "pilot pentru o zi". Acest
program a oferit o șansă unică
copiilor noștri de la centrul
EDFORSO - EDUCAȚIE, FORMARE,
SOCIETATE, aceea de a-și testa
emoțiile la înălțime, de a manipula
un avion și de a afla informații
despre pilotaj în general.
Poze cu chipul copiilor nu pot fi
publicate și în acest sens vom
share-ui cu dumneavoastră doar ce
avem mai puțin vizibil, precum și
imagini cu staff-ul JETAV Flight
Academy
și
a
voluntarilor
organizației noastre.

1000

950

1200

1500

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

Mulțumim
pentru
deschidere,
suport și îndrumare. Mai multe
despre Academia de Aviație găsiți
pe https://jetav.ro/
Mulțumim
voluntarilor:
Bajan
Andrei Bogdan, Visinel Balan,
Copilul Rebel și reprezentantului
D.G.A.S.P.C. Sector 1.

TERAPIE
Din seria activităților desfășurate de orgenizație în
2021 cu copiii de la Casa Sf. Iosif din București

MULȚUMIRI SPECIALE:
ROMEO & JULIET
EUROCOOLING
DONATORI ONLINE

COMPLEXUL
TERAPEUTIC
EDFORSO

Tranzacția lunii decembrie 2021.
Am achiziționat terenul unde se va
construi Complexul Terapeutic
EDFORSO.
Ne-am deplasat la
pentru plata terenului.

Comarnic

Mulțumim Doamnei Onea Lucia,
notar și firmei SER - IMOB, pentru
facilitarea întreg procesul de
achiziționare, negociere și suport,
pentru timpul petrecut cu noi în
achiziționarea terenului.
Aici
vom
punem
bazele
Complexului Terapeutic EDFORSO.
Mulțumim BCR Social
pentru creditul acordat.

Finance

Plata ratelor creditului o vom
suporta din banii primiți de pe
platforma benevity.com și alte
donații online.

TERAPIE
Din seria activităților desfășurate de organizație în
2021 cu copiii de la Casa Sf. Iosif din București

ADOPTĂ UN
TALENT

Bursa este asigurată de un tânăr,
Marian Raicu, care la rândul lui a
crescut în centrul de copii.
Marian ne-a spus că ceea ce îl
motivează în acest gest este: ”Eu am
reușit prin suportul oamenilor de
bine. Acum, după succesul meu, a
venit timpul să fac la rândul meu
bine și astfel să generez un nou
succes. Binele se moștenește.”
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. Acum 3
ani nu cunoștea note și portative, dar
degețelele îi umblau pe clapele
pianului ca și când în ele ar zace
toate cărțile de teorie muzicală.
Cântă minunat, de la doar 10 ani, și
singurul lui contact cu pianul a fost
la Palatul Copiilor, unde a luat doar
câteva lecții de muzică.

SUSȚINEM
TALENTUL
FIECARE COPIL MERITĂ SĂ VISEZE.

GALA VOCEA
COPIILOR
EDIȚIA 1

Am organizat prima gală dedicată
oamenilor, instituțiilor și companiilor
care s-au implicat în proiectele sociale
dedicate copiilor abandonați sau
proveniți din familii destrămate ori
aflate la limita subzistenței, din
România.
Gala a avut loc pe 18 noiembrie, la Radio
România Actualități, în cadrul emisiunii
serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și
invitatul acestuia Vișinel Balan.

Am premiat 10 oameni și 10 organizații
care s-au implicat și au pus umărul
pentru ca viața copiilor defavorizați din
România să fie mai frumoasă.
Sperăm ca tot mai mulți oameni să se
alăture demersului nostru și, împreună,
să atragem mai mult atenția asupra
unei probleme sociale care ne afectează
pe toți – soarta copiilor din România.
Este datoria fiecăruia dintre noi să ne
preocupăm de viitorul societății noastre,
iar el este reprezentat de TOȚI copiii
României.
Trofeele au fost asigurate de PERSO.RO

TERAPIE
Din seria activităților desfășurate de orgenizație în
2021 cu copiii de la Casa Sf. Iosif din București

MOȘ CRĂCIUN
A AJUNS LA
COPIII
SĂRACI

Magia Crăciunului este despre iubire
și fapte bune.

Sfârșitul de an l-am trăit în mijlocul
copiilor săraci din județele Sibiu și
Giurgiu.
Familiile
au
primit
alimente, jucării, cărți de colorat,
dulciuri , produse igienico-sanitare și
iubire.

Alături de spiriduși, timp de 5 zile,
fără întrerupere, Moș Crăciun s-a
organizat pentru ca peste 1500 de
copii din Dumbrăveni (jud. Sibiu) ,
Cosoba (jud. Giurgiu), Joița (Jud.
Giurgiu) și sate din Jud. Ialomița, 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
tuturor
pentru
încrederea oferită în acest proiect
pentru comunitate.

50%
Din copiii României trăiesc în sărăcie.

MULȚUMIRI:
SOTER AND PARTNERS
SERVICE - FMS
ASOCIAȚIA SIMLE
ȘTEFAN BOLOGA
AGORA 175
ATOPUM INVEST
INCONA SRL
ONOSE ȘI PRIETENII

LOCUINȚA EDFORSO,
adăpost destinat copiilor/ tinerilor străzii
Am plătit 16.000 euro în 2020 și în ianuarie 2021 diferența
de 6.600 euro.

22.600 euro
4 CAMPANII

AJUTOR UMANITAR ÎN STAREA DE URGENȚĂ
Am ajutat peste 1500 de copilași cu produse
igienico - sanitare, alimente și îmbrăcămite.

1.500 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 , 2 comune din jud. Giurgiu ȘI
2 sate din jud. Ialomița.

4.000 euro

#AM REUȘIT CU
TINE ȘI ÎN 2021

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

VIOREL IORDAN

USIKU VIRGINIA

MARIA ALEXANDRA BAESCU

MICU MARIUS

GEORGIANA RADOVICESCU

IULIA SORESCU

100%
voluntariat

MULȚUMIRI SPECIALE:
1. SOUND GOOD MOBILE - LOCUINȚA EDFORSO
2. SOTER & PARTNERS - LOCUINȚA EDFORSO ȘI MOȘ CRĂCIUN
3. ROMEO & JULIET - CENTRUL TERAPEUTIC EDFORSO
4. BENEVITY.COM - RATĂ CREDIT COMPLEX TERAPEUTIC și LOCUINȚA EDFORSO
5. EUROCASA - REDUCERE LA LOCUINȚA EDFORSO
6. FUNDAȚIA eMAG - TABĂRA EDFORSO ȘI CENTRUL TERAPEUTIC EDFORSO.
7. EUROCOOLING CENTER - CENTRUL EDFORSO.
8. ATOPUM INVEST - MOȘ CRĂCIUN ȘI FONDUL DREPTUL LA APĂRARE PENTRU
COPIII ABANDONAȚI
9. SER - IMOB COMARNIC - COMPLEXUL TERAPEUTIC EDFORSO ȘI FONDUL
DREPTUL LA APĂRARE PENTRU COPIII ABANDONAȚI
10. SANIMEX - TABĂRA EDFORSO
11. ȘTEFAN BOLOGA ȘI AGORA 175
12. FACILITIES MANAGEMENT SERVICE (FMS) - MOȘ CRĂCIUN.
13. DONATORILOR ONLINE ȘI 2% - LOCUINȚA EDFORSO
14. INCONA SRL
15. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Gala Vocea Copiilor

PARTENERI

MULȚUMIRI SPECIALE:
1. Horga Adrian
2. Tomescu Sergiu Iulian
3. Perevosnic Daniela Alina
4. Ștefan Claudiu Constantin
5. Batranu Dragos Alexandru
6. Ambroze Corneliu Cristian
7. Onose Raluca Eleonora
8. Balan Visinel Costel
9. Bolohan Cornel
10. Cucu Valeriu Ciprian
11. Marius Claudiu Pirnuță
12. Cristina Găină
13. Maria Cristina Ionescu
14. Grama Maria
15. Andrei Dragomir
16. Tolea Doina
17, Kabai Ferenc Istvan
18. Langa Alina Georgiana
19. Alexandru Marin
20. Ionela Girea
21. Dobrutchi Vladislav
Și alți donatori online ce au donat direct pe platforma Bursa Binelui.ro

PARTENERI

NE GĂSEȘTI ȘI PE:
+4 0743365469

www.voceacopiilor.ro

www.facebook.com/voceacopiilor

office@voceacopiilor.ro

2021
WWW.VOCEACOPIILOR.RO

