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VIOREL S-A MUTAT
ÎN NOUA LUI
LOCUINȚĂ



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.

În  anul 2022, cu sprijinul ERSTE Foundation am reușit să
construim primul loc de joacă destinat copiilor
abandonați, cu dizabilități,  găzduiți de DGASPC
Prahova. 

Totodată, am reușit prima integrare în societate.  

Viorel s-a mutat în noua lui locuință alături de prietena
lui. 

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.  

Îți mulțumim pentru continuitate. 

Rezultatele noastre în 2022. 



9 ANI DE
#REZULTATE



PRIMA
INTEGRARE

În noiembire 2022 s-a finalizat perioada de
ședere a lui Viorel în Locuința EDFORSO:
EDUCAȚIE, FORMARE, SOCIETATE. 

La sfărșitul lunii noiembrie, după ce a
strâns aproape 4000 euro avans pentru
creditul privind achiziționarea locuinței,
Viorel a obținut credit de la BCR pentru
apartament și astfel că de la 1 decembrie
2022 acesta s-a mutat în noua lui locuință
alături de prietenă. 

Viorel a fost responsabil, conștiincios și
rezultatul s-a văzut pe 1 decembrie 2022.
Vom fi alături de Viorel încă 5 ani.

Succesul lui Viorel este strâns legat de 
 respectul pe care l-a acordat terapiei,
activităților organizației, economisirii și
voluntariatului la alte organizații. 

După 2 ani de program acesta s-a simțit
pregătit să înceapă o nouă viață, aceea de a
fi și mai autonom, de a se simți parte a
comunității. 

Toate aceste rezultate sunt strâns legat de
efortul partenerilor care au făcut posibilă
achiziționarea Locuinței EDFORSO. 

Vă mulțumim pentru suport SOTER &
PARTNERS, EUROCOOLING, SOUND GOOD
MOBILE, ROMEO & JULIET, EUROCASA,  
 EUROCOOLING CENTER. 

570 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 avut 450 ore de terapie cu terapeuta
Dana Grigore. 

Am desfășurat 12 ateliere de dezvoltare
personală. 

Acest spațiu de terapie este gândit pentru
nevoile tinerilor abandonați, coordonat de
terapeuți specializați în domeniul traumei. 

În funcție de starea fiecărui tânăr beneficiar,
s-a ales metoda de terapie potrivită. În
general, activitățile desfășurate în cadrul
centrului au fost de tipul celor întâlnite în
sânul unei familii - citit o carte, joacă sau
urmărit un film – astfel încât să le fie creat
copiilor un mediu în care să se simtă
integrați, iubiți și, mai ales, protejați.

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 2021 a fost deschis
publicului Centrul Terapeutic
EDFORSO. 





#UN LOC DE JOACĂ

În condițiile în care războiul izbucnit în Ucraina nu s-a
terminat, trebuie să ne îndreptăm atenția în continuarea
pentru ajutorarea refugiaților.

Alături de Fundația ERSTE, BCR Social Finance și DGASPC
Prahova am rămas  ferm pe poziții și  am continuat să
ajutăm.

În aceste momente grele pentru poporul ucrainean este
nevoie de solidaritate cu aceste victime ale războiului. Copiii
sunt victimele cele mai vulnerabile, iar aceștia necesită o
atenție mai importantă. 

Pe lângă hrană si adăpost, aceștia au nevoie si de suport
psihologic ca să nu simtă aceasta trauma a durerii.

La nivelul României avem un număr de minori aflați cu
măsura protecției speciale care în continuare au nevoie de
suport. De aceea, vă încurajez pe toți, să fim în continuare
alături de copii prin resursele pe care le avem. 

În acest sens, alături de oameni frumoși de la ERSTE
FOUNDATION, BCR SOCIAL FINANCE și DGASPC Prahova am
construit un loc de joacă pentru copiii cu dizabilități
ucrainieni găzduiți la centrul de copii din Băicoi.

Nu vă putem exprima în cuminte emoția cu care au acaparat
locul de joacă copiii centrului și ce sentimente ne-au
transmis nouă, privitorilor.

De acest spatiu se vor bucura și alți copii găzduiți de
respectivul centru.

Continuăm să ajutăm.

#continuăm 

https://www.facebook.com/Funda%C8%9Bia-ERSTE-795290707214511/?__cft__[0]=AZVmohGyMC8q0bfAJMWxAi7H78uWXrx_Mpqc8wkgHiFHqPAt8qwmwn2zZsI-QWT1qonBHYrkbYaRobdUkNZtsKPVnArEv68X8gY9gsjMm_Wf1cwKOUq8pPMgqiqHhqPrUsydcYvaIGx7MBXaspr8Z8REw3rpK0ctEZbNEBrWfl9k_ua7cJPolUoc42xO1ltGXNM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bcrsocialfinance?__cft__[0]=AZVmohGyMC8q0bfAJMWxAi7H78uWXrx_Mpqc8wkgHiFHqPAt8qwmwn2zZsI-QWT1qonBHYrkbYaRobdUkNZtsKPVnArEv68X8gY9gsjMm_Wf1cwKOUq8pPMgqiqHhqPrUsydcYvaIGx7MBXaspr8Z8REw3rpK0ctEZbNEBrWfl9k_ua7cJPolUoc42xO1ltGXNM&__tn__=-]K-R


MULȚUMIM: 
ERSTE FOUNDATION 
BCR SOCIAL FINANCE
DGASPC PRAHOVA



#CONCERT LA PIAN

Am ales să oferim copiilor de
la centrul Acasă un spațiu de
reflecție și inspirație pentru
artă. 

Concertul la pian a fost
asigurat de elevii Colegiului de
Muzică George Enescu din
București. 

Mulțumim avocatului
Alexandru Dumitrescu pentru
inspirație, provocare și rezultat
în realizarea acestui maraton
de emoții pentru copiii
centrului Acasă. 

Arta este cea mai pură terapie
pentru sufletele rănite de
abandon și alte forme de abuz. 

din tinerii pentru care a
încetat măsura protecției

speciale reușesc.

10%

Poveștile de viață încep cu alte povești.
Ne inspirăm prin artă. 



despre #iubire



TABĂRA
EDFORSO

Cu sprijinul Moon Resort Romania
am asigurat o nouă ediție a
TABEREI EDFORSO: EDUCAȚIE,
FORMARE, SOCIETATE. 

Această experiență a fost
asigurată de sportivul Cristian
Brînză. 

Lecția din această ediție a fost
despre cum folosim digitalul,
pentru noi sau /împotriva noastră. 

Terapia este baza/ temelia
emoției sociale la copiii
abandonați.

Tabăra a fost coordonată de
Visinel Balan, sub îndrumarea
voluntarilor, a oamenilor de bine.

Mulțumim Moon Resort Romania

https://www.instagram.com/_u/moonresortromania?fbclid=IwAR1Az2-1jWLyKgaXzwJDOdS0zI8odAM98JWq4v730G_mCVswyGS2YvKpTkM
https://www.facebook.com/VisinelBalan?__cft__[0]=AZUytxsLRFagBfXo2uhqJ0NQ54_9RZCGPXO8fCY4qAolzRkBe6Wh7Mikds3J1xI9s_pdvXd1nChEZfcYfDDweijuSbwXSORQnN01INRwUsHA6-NbgQ4Sbdu7mub3cBUMYAHvkDJCM8eBXGtwx4Yvggxhqi9qP53l6gmfkUh6rU5vbpCyKjKuAsftIu7y5EoLID0&__tn__=-]K-R
https://www.instagram.com/_u/moonresortromania?fbclid=IwAR1Az2-1jWLyKgaXzwJDOdS0zI8odAM98JWq4v730G_mCVswyGS2YvKpTkM


CU SPRIJINUL: 
MOON RESORT ROMANIA



#RECREERE

Pentru că ne place să aducem bucurie în
viața copiilor, și în limita bugetului avut anul
acesta pentru astfel de distracții, ne-am
bucurat și de recreere. 

Terapia trebuie completată cu diferite
activități care să ne aducă satisfacție, să ne
motiveze în a continua transformarea. 

Mulțumim principalului susținător ȘTEFAN
BOLOGA și prietenii. 

Din seria activităților desfășurate de orgenizație în
2022 cu copiii de la Casa Sf. Iosif din București

TERAPIE



SHOPPING: 
ERSTE FOUNDATION



COMPLEXUL
TERAPEUTIC
EDFORSO

2022  a fost dedicat procedurilor
pentru obținerea certificatului de
urbanism și realizării primului plan
pentru proiectul COMPLEXUL
TERAPEUTIC EDFORSO. 

Am finalizat creditul luat de la BCR
Social Finance pentru acest teren și
continuăm procedurile pentru a
pune bazele primelor acțiuni de
teren pentru construcția efectivă a
complexului. 

Mulțumim Doamnei Onea Lucia,
notar și firmei SER - IMOB, 

Mulțumim BCR Social Finance
pentru creditul acordat. 

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



#Complexul
terapeutic EDFORSO

- COMARNIC. 

#plan. 



ADOPTĂ UN
TALENT Am continuat să-lm suținem cu

bursă pe Sebastian. 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.



FIECARE COPIL MERITĂ SĂ VISEZE. 

SUSȚINEM
TALENTUL



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 județul Sibiu și
Mun. București. 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 500 de
copii din Dumbrăveni (jud. Sibiu),
Mun. București 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. 

Din copiii României trăiesc în sărăcie.

50%



MULȚUMIRI:
SOTER AND PARTNERS
BOLOGA ȘTEFAN 
ȘI PRIETENII



#AM REUȘIT CU
TINE ȘI ÎN 2022

COMPLEXUL TERAPEUTIC EDFORSO
Am achiziționat un teren pentru construcția unui

Complex terapeutic în Comarnic  

3 CAMPANII
5500 euro

UN LOC DE JOACĂ PENTRU COPIII CU
DIZABILITĂȚI DINTR-UN CENTRU DE COPII 

 10.000 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, Jud.
Ialomița și 2 centre de copii din București 

 3.000 euro



ECHIPA

voluntariat

100%

VIRGIL
BALAN

 
PREȘEDINTE

LAURA
POPESCU

 
VICE

PREȘEDINTE

DANA
GRIGORE

 
SECRETAR
GENERAL

VOLUNTARI
VIȘINEL COSTEL BALAN

BOGDAN ANDREI BAJAN

VIOREL IORDAN

MARIA ALEXANDRA BAESCU

BOLOHAN CORNEL

GEORGIANA RADOVICESCU

MICU MARIUS 

MARIAN RAICU

ANDRA
JUVERDEANU

 
COMUNICARE



PARTENERI

MULȚUMIRI SPECIALE: 

1. SOTER & PARTNERS - LOCUINȚA EDFORSO ȘI MOȘ CRĂCIUN

2. BENEVITY.COM - RATĂ CREDIT COMPLEX TERAPEUTIC și LOCUINȚA EDFORSO

3. ATOPUM INVEST - MOȘ CRĂCIUN ȘI FONDUL DREPTUL LA APĂRARE PENTRU
COPIII ABANDONAȚI

4. SER - IMOB COMARNIC - COMPLEXUL TERAPEUTIC EDFORSO ȘI FONDUL
DREPTUL LA APĂRARE PENTRU COPIII ABANDONAȚI

5. MOON RESORT ROMANIA - TABĂRA EDFORSO

6. ȘTEFAN BOLOGA ȘI AGORA 175

7. BCR SOCIAL FINANCE

8. ERSTE FOUNDATION
 
9. DONATORILOR ONLINE ȘI 2% - LOCUINȚA EDFORSO



PARTENERI

MULȚUMIRI SPECIALE: 

1. Horga Adrian
2. Balan Visinel Costel
3. Bolohan Cornel

Și alți donatori online ce au donat direct pe platforma Bursa Binelui.ro 



NE GĂSEȘTI ȘI PE:

www.facebook.com/voceacopiilor

www.voceacopiilor.ro

office@voceacopiilor.ro

+4 0743365469
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