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Mă bucur să scriu acest mesaj în calitate de Președinte
al Asociației Touched România, un rol pe care sunt onorată
să mi-l asum. Unul dintre scopurile acestui raport este
evaluarea respectării angajamentului nostru pentru
beneficiari – mame și copii în dificultate şi este o oportunitate pentru noi să informăm comunitatea despre
realizările şi planurile pe care le avem.
Scopul asociației este de avea o contribuție semnificativă la transformarea holistică a mamelor aflate în
situații de risc, oferind servicii sociale, servicii de prevenire și informare, adăpost și sprijin material, asistență
medicală și educație sanitară, îndrumare spirituală, consiliere, educație parentală, formare deprinderi de viață,
precum și un plan de dezvoltare personală și pregătire
profesională astfel încât ele să devină persoane bine
integrate și funcționale în comunitate.
Anul trecut, Casa Agar a găzduit 10 mame şi 13 copii
pentru perioade între 4 luni şi 1 an. Toate aceste persoane sunt victime ale violenţei domestice, sărăciei şi
excluziunii sociale. Una dintre beneficiare a fost victima traficului, iar alte 2 persoane au fost în pericol să
fie traficate. Alte 4 mame si 9 copii au beneficiat de
serviciile sociale ale apartamentului de tranziţie pentru
perioade între 6 luni si 1 an.
Doresc să mulţumesc echipei şi membrilor Consiliului
Director pentru contribuţia fiecăruia la dezvoltarea
organizaţiei. De asemenea, sunt recunoscătoare
partenerilor locali şi internaţionali pentru sprijinul lor,
care a contribuit la succesul organizaţiei.

Mesajul
Președintelui

În plus, în 2014:

80

Peste 80 de copii,
din 3 spitale şi
dintr-o instituţie de
protecţie a copilului
din Bucureşti au
fost ajutați prin
programul de
voluntariat.

10

10 copii au fost
sponsorizaţi lunar
prin programul
de asistenţă
maternală
“Suflete Micute”.

16

16 copii au fost
sprijiniţi și s-au
bucurat de șansa
de a merge la
gradiniţă sau la
creşă.

22

22 de mame
au participat la
cursuri și seminarii
pentru dobândirea abilităţilor
și deprinderilor
practice de viaţă
independentă în
cadrul întreprinderii
sociale Touched
Collection.

În prezent, Touched România dezvoltă un program complet
de consiliere şi de suport cu titlu gratuit pentru mamele şi
copiii în dificultate din comunitate care au nevoie de serviciul
de consiliere psihologică, dar nu își permit să achite vreun
cost.
Pe măsură ce parcurgeţi raportul anual, sper să vă convingă
să vă implicaţi activ în programele organizației noastre având
un impact pozitiv şi în formarea viitorului României!
Cu stimă,

Raegan Glugosh
		

Preşedinte

4

4 mame s-au
angajat la Touched
Collection ca
instructori şi
manufacturieri.

30

30 de familii din
comunitate au fost
ajutate saptămânal
cu alimente şi
îmbracăminte.

De 10 ani ajutăm mamele şi copiii

		

să rămână împreună
Cu 10 ani în urmă erau peste 5.000
de copii abandonaţi la naştere
în maternităţile din România, adică
la fiecare două ore un bebeluş
era abandonat de mama lui.

Secţiile de noi născuţi abandonaţi nu se eliberau niciodată, autorităţile făcând cu greu
faţă“plasării” lor. Asociația Touched România
a iniţiat atunci trei programe pentru a veni în
ajutorul copiilor abandonaţi şi a preveni acest
fenomen: programul de voluntariat în spitale,
programul de asistenţă maternală şi Centrul
Maternal “Casa Agar”.
Astăzi, numărul copiilor abandonaţi s-a redus
la 1.500/an, dar problemele mamelor şi ale
copiilor au rămas aceleaşi: sărăcia, lipsa de educaţie si a locurilor de muncă. În plus, a crescut numărulde victime ale violenţei domestice

care cer ajutor și cel al persoanelor traficate,
România fiind a treia ţară “sursă” din lume. În
acest timp, serviciile sociale oferite de Touched
România au evoluat, s-au adaptat nevoilor mamelor şi copiilor în dificultate, Casa Agar oferind servicii sociale specializate şi victimelelor
violenţei domestice şi implicându-se în prevenirea traficului de persoane.
Am lansat programe noi pentru a susţine reintegrarea mamelor şi a copiilor, precum întreprinderea socială Touched Collection, Apartamentul de tranziţie, programul “Gradiniţa pentru toţi
copiii”, Grupul de suport şi programul comunitar “Dar din Dar”.

În 2014 am inițiat cel mai nou program Touched
România “Centrul de Consiliere şi Reintegrare
Socială” careva oferi consiliere psihologică şi
juridică, adăpost şi un program de reintegrare
răspunzând solicitărilor mamelor cu copii în dificultate.

bolnavi din cele patru instituţii şi spitale unde lucrează voluntarii noştri au primit consiliere şi ajutor pentru o dezvoltare normală şisă depăşească momentele de dificultate.

Programul de asistenţă maternală a ajutat peste
30 de copii să crească în mijlocul unei familii şi
În cei 10 ani de activitate (2005 - 2015), Casa peste 60 de copii au avut posibilitatea să meargă
Agar a ajutat peste 150 de mame si 200 de copiii la grădiniţă, să socializeze şi să primească edusă rămână împreună şisă se reintegreze în soci- caţiepreșcolară atât de necesară pentru o inteetate. Peste 1.500 de copii abandonaţi sau grav grare eficientă la şcoală.
Mulţumim tuturor partenerilor şi prietenilor noștri
care au fost alături de noi, ne-au ajutat să oferim
o a doua șansă și să lucrăm cu și pentru mamele
şi copiii aflați în dificultate!
Echipa Touched Romania
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1.Centrul Maternal “Casa Agar”
Parteneri: United Way Romania, Fundaţia Vodafone şi AGWM.

Moto: “Educi un bărbat, educi un bărbat. Educi o femeie, educi o
întreagă generație” (Brigham Young)
Credem în mamele și în responsabilitatea față de micuții lor adulții de mâine!
Credem în puterea lor de a depăși problemele violenței domestice,
cât și în ieșirea din mediile sociale defavorizate.
• Servicii sociale rezidentiale.
• Consiliere și sprijin emotional.
• Educație medico-sanitară, socială și de
creștere a copilului.
• Orientare școlară și profesională.
• Cursuri vocaționale și de pregătire în vederea
obținerii unei slujbe
• Un program de reintegrare și sprijin la ie,irea
din centrul maternal
• Terapie ocupaţională.
• Protecție și asistență în cunoașterea și
exercitarea drepturilor .
Echipa de profesioniști multidisciplinară de la
Touched România oferă servicii sociale holistice • Dezvoltarea aptitudinilor de viață
independentă, terapie prin artă și creație.
și un program personalizat de reintegrare so• Școală parentală.
cio-profesională care include:
Centrul Maternal Casa Agar reprezintă speranța
concretă într-o reintegrare socială completă a
mamelor și copiilor acestora aflați în situații dificile. Admiterea în programul Centrului Maternal
Casa Agar se face în urma unui interviu cu mama
care caută să depășească situația de dificultate.
Mamele și copiii ajung în atenția noastră fie direct
din maternități fie la solicitarea DGASPC-urilor/
ONG-urilor care de asemenea lucrează cu mama
și copilul sau direct din comunitate.
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În 2014, Centrul Maternal Casa Agar a
oferit servicii sociale rezidentiale şi un
program de reintegrare socială pentru
23 de persoane, 10 mame si 13 copii.
Toţi s-au reintegrat în societate, mamele
au urmat cursuri de meserii, s-au angajat
şi îşi pot întreţine copiii.
Copiii au rămas în familia naturală şi
merg la grădiniţă sau şcoală.

Povești de viaţă din Casa Agar
Simona are 35 de ani și două fetiţe adorabile de
3și 5 ani. De mai bine de 20 de ani se luptă pentru căminul ei alături de un soţ abuziv şi beţiv.
A încercat toate metodele dar acum a ajuns la
capătul puterilor. Soacra ei a auzit despre Casa
Agar şi a sfătuit-o să fugă acolo, să înceapă o
nouă viaţă. La început i-a fost greu să se adapteze
să locuiască alături de alte mame şi copiii lor,
dar seara, când se întorcea de la serviciu, aprecia și se bucura că fetiţele erau vesele şi liniştite.
Au avut mare nevoie de o perioadă de linişte şi
de siguranţă, să îşi recâştige stima de sine şi să
îşi facă planuri pentru un viitor alături de fetele ei.

Povești de viaţă din Casa Agar
Ioana are 17 ani şi este unul dintre copiii cu
copii... Cu un an în urmă a cunoscut un tânăr
şi s-au hotărât să se mute împreună. La scurt
timp a rămas însărcinată şi iubitul a plecat,
lăsând-o in grija familiei lui, o familie abuzivă şi
cu multe probleme. Părinţii nu o puteau ajuta dar
au apelat la ajutorul oferit de Casa Agar. Astăzi
Ioana îşi iubeşte foarte mult copilul, a finalizat un
curs de calificare, s-a reînscris la școală și vrea
să rămână alături de copilul ei pentru totdeauna!

un curs de specialitate şi i-a facilitat participarea la cursuri de perfecționare cu ajutorul L’Oreal
Viaţa Elenei nu s-a oprit aici. Acum are planuri și
aspirații pentru viitorul fetiței și al ei!!

Povestea Elenei este unică, dar în acelaşi
timp mai sunt atâtea mămici singure în
situaţii similare. Cioburile sfărâmate ale
unei inimi nu trebuie să fie întotdeauna o
privelişte dezolantă. Puse iarăşi împreună,
ele pot reînvia şi pot da naştere unui vitraliu
Elena a trăit pentru prima dată sentimentul de a minunat! Şi tu poţi fi parte a unei astfel de
fi abandonată când avea doar şase ani, atunci poveşti! Alege azi în ce investeşti!
când, în urma divorţului părinţilor ei, ea şi fratele
ei au fost încredinţaţi tatălui lor. Anii au trecut,
viaţa a mers înainte, dar ceva în sufletul Elenei a
rămas sfărâmat. Între timp, Elena a devenit mamă
la rândul ei şi are o fetiță adorabilă! Şi încă o dată
Elena a trăit din nou experienţa de a fi părăsită,
de data aceasta de tatăl fetiţei ei. Acesta nici
nu a vrut cel puțin să recunoască fetiţa. Elena a
ajuns la Casa Agar la scurt timp după ce a născut. Deși zdrobită. Elena şi-a luat inima-n dinţi
şi şi-a propus lucruri mari! În primul rând, vrea
să reînvie relaţia cu mama ei, să recupereze anii
pierduţi. I-a fost aşa de dor!
Elena şi-a mai propus să finalizeze şi liceul...
niciodată nu e prea târziu dacă ai ambiţie! Şi nu
în ultimul rând, Elena se pregătește să devină
hair-stylist! Asociaţia noastră i-a pus la dispozitţie
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2. Programul de asistenţă
maternală “Suflete Micuţe”
Parteneri: Fundaţia pentru viaţă, AGWM SUA

Dezvoltarea armonioasă a copiilor este posibilă numai
într-o familie unde li se oferă dragoste, îngrijire şi siguranţă.
Programul “Suflete Micuțe” își propune susținerea şi dezvoltarea unui grup de 10 asistenţi maternali profesioniști, care să ofere copiilor un mediu familial sănătos, prietenos și prielnic pentru o
creștere și dezvoltare armonioasă.
Săptămânal vizităm familiile şi încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor lor, în limitele posibilităților. Partenerii noştri ne ajută să oferim copiilor
o alocație lunară, de asemenea beneficiem de
sprijinul mai multor voluntari care se implică în
activități recreative, de la seri de lectură, la cursuri de înot sau pregătire la limba engleză, pentru a
oferi celor mici o platformă de dezvoltare cât mai
completă.
Suntem alături de doamnele asistente maternale
printr-un grup de suport și ajutor în creșterea copilor, în care se întâlnesc periodic și împărtășesc
din provocările de zi cu zi. Credem că împreună
putem deveni mai puternici.
În 2014 cei 10 copii şi mamele lor sociale au
beneficiat un program educaţional ce susţine in-

tegrarea copiilor în comunitate, consiliere, sprijin
material, excursii, o tabară de vară, dar şi foarte
multe alte activiăţi pentru copii. Doi copii noi au
fost incluși în activităţi în anul 2014.

Poveşti de viaţă “Suflete Micuțe”
În urmă cu 9 ani, Mirela a intrat în familia doamnei
asistente maternale, pe când avea 2 luni. A avut
probleme mari de la 2 ani şi jumătate era imobilizată în pat şi nu se putea mişca deoarece avea
mușchii de la picioare şi mânuţe atrofiaţi. Cu
aceeaşi problemă s-a născut şi sora ei care în
prezent, în vârstă de 11 ani se află în București
într-un centru pentru copii şi încă este paralizată.
Cu ajutorul asistentei maternale şi a unei rude,
kinetoterapeut, fetiţa a fost stimulată intensiv,
zilnic. În prezent este prima din clasă, obţine numai calificative de “foarte bine” şi în timpul liber
învaţă să cânte la clarinet.
Anul trecut mămica socială a început demersurile de adopţie a fetiţei, fapt care i-a dat aripi fetiței

care, de multe ori, când ajunge acasă exclamă:
”Ce bine mă simt în casa asta minunată!”
Ema a fost abandonată în spital curând după ce
s-a născut şi de la două luni de viață iată se află
inclusă în programul nostru. Mama ei este plecată la muncă în Spania, iar despre tatl ei nu se
ştie nimic. Mama ei speră să strângă bani şi să
se întoarcă în ţară şi să îşi ia fetiţa înapoi. În tot
acest timp însă, dacă fetiţa rămânea într-o casă
de copii, ar fi fost în pericol a nu se dezvolta normal şi ar fi avut probleme de ataşament. Acum
este o fetiţă frumoasă şi veselă, înconjurată de
grijă şi dragostea asistentei maternale care a
crescut-o ca pe copilul ei.
RAPORT ANUAL 2014
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3. Apartamentul de tranziție
Partener:Avon România, AGWM SUA

Moto: ”Copiii sunt mesajele pe care le transmitem unor vremuri
pe care nu le putem vedea”. (John Whitehead).
Apartamentul de tranziție găzduieşte gratuit mamele și copiii care finalizează programul Centrului Maternal Casa Agar dar nu pot face față singure cheltuielor de reintegrare socială.
Experiența celor 10 ani ne-a dovedit că cele
6-9 luni în Casa Agar sunt o perioadă extrem
de eficientă pentru mamele și copiii lor, dar insuficientă pentru a finaliza eforturile comune
începute. Situațiile cu care acestea se confruntau la ieșirea din program, cheltuielile mari cu
locuinţa, cu hrana, cu gradiniţa sau creşa ar fi
condus în final la întoarcerea la un stadiu similar
celui în care erau înainte de admitere în Centrul
Maternal Casa Agar.
Am gândit perioada de monitorizare astfel încât
mămicile și cei mici să locuiască în apartamentul de tranziţie, având posibilitatea să strângă
bani pentru închirierea unui apartament pe cont
propriu, făcând astfel pașii spre o viață independentă.
Majoritatea cazurilor mamă-copil au nevoie de
suport și îndumare și după terminarea programului
de la Casa Agar. Timpul petrecut alături de aceste mame în perioada de monitorizare le ajută să

consolideze abilitățile dobândite.
Ajutorul si consilierea le ajută să ducă la bun
sfârșit ceea ce au început: în unele cazuri cursurile școlare, cursurile de educație parentală, dezvoltarea atașamentului mamă-copil, integrarea
copiilor la gradinițe sau școli, menținerea locului
de muncă.

În 2014 trei mame şi patru copiii au locuit în apartamentul de tranziţei pentru perioade cuprinse
între 6 luni şi un an. În ultimii cinci ani au beneficiat de acest apartament 15 mame şi 24 de copii.

Poveşti de viaţă din
Apartamentul de Tranziție

Camelia şi fetiţa ei au locuit în apartamentul de
tranziţie timp de 6 luni. Pentru prima oară ea şi
fetiţa ei locuiau şi se organizau singure! Mămica
mergea la serviciu şi fetiţa la creşă bucurându-se
de intimidate, de căldura şi siguranţa unui cămin,
aşa cum nu mai experimentaseră până acum.
Prin proiect acoperim costul chiriei şi întreţinerii apartamentului astfel că în acest timp mămica reușește să strângă bani pentru următoarea
perioadă. “Nu știu ce m-aș fi făcut fară şansa de a
locui în apartament, când toate cheltuielile noastre depășeau salariul meu, în special datorită medicamentelor. Cu foarte multă greutate am reuşit
să strâng o sumă de bani (rezervă) pentru perioada
următoare. Acum fetița are trei anișori, şi ne
amintim cu drag de acea perioadă, de acel loc
unde am avut ocazia să-i ofer multă linişteși dragoste - cea mai mare avere de care se bucură un
copil”.

şi acum lucrează într-un domeniu care îi place.
Îşi iubește enorm baiatul şi preţuieşte relaţia specială care este între ei. Perioada cât au locuit în
apartamentul de tranziţie i-a unit și mai mult ci i-a
încurajat să meargă mai departe împreună.
“Fără ajutorul vostru nu aş mai fi fost acum o
mamă zâmbitoare, cu un serviciu stabil. Cineva mă preţuieste şi mă iubeşte sincer! Acum locuim pe cont propriu într-o garsonieră nu foarte
departe de Centrul Maternal unde am stat 1 an.
Copilul meu merge la o școală bună aproape de
casă.El este tot ce am mai scump, “îngerul meu
pe pământ”. Mulțumesc mult şi celor pe care nu-i
Florina şi fiul ei Marius au locuit în apartament cunosc dar au făcut posibilă recuperarea noastră10 luni de zile. Ea a făcut un curs de calificare din cioburile în care am zăcut”
RAPORT ANUAL 2014
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4.Grădinița pentru toți copiii

Partener:Fundația ING pentru viață, AGWM SUA.
Moto: “Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii.”

În 2014, 16 copii cu vârstele cuprinse între 3 şi 6
ani s-au bucurat de şansa de a merge la creşă,
respectiv grădiniţă. Majoritatea doamnelor pe
care le asistăm în cadrul Centrului Maternal
Casa Agar, pe termen lung continuă să întâmpine
greutăţi financiare deoarece au în general salarii
mici, locuiesc cu chirie şi nu sunt sprijinite financiar de către foştii parteneri sau familie. Printre
ei este un copil dintr-o familie nevoiaşă (are 5
fraţi şi doar tatăl lucrează sezonier).
Copiii sunt cei care suferă cel mai mult în astfel
de situații însă, datorită sponsorilor care au ales
să audă nevoia reală, acestor micuți li se oferă
şansa unei reintegrări sociale mai eficientă.
Nu pot descrie cât de multă bucurie le aduce
faptul că pot merge la grădiniţă! La sfârşitul anului, mamele copiilor deseori m-au întrebat: “Credeţi că se va continua şi la anul acest ajutor?
Avem nevoie ca de aer!”

Poveşti de viaţă din
“Grădinița pentru toți copiii!”
Laura de 4 anisori, împreună cu mama ei, Ana,
locuiesc într-o garsonieră confort 3 din Sectorul

4. Marina lucrează ca picol la un restaurant şi
deseori iese de la serviciu la ora 3 dimineata.
Tatal fetiţei nu a recunoscut-o şi nu îi plăteşte
pensie alimentară. Fetiţa merge la gradiniţa cu
program săptamânal dar mamica ei o ia acasă
ori de câte ori poate. Laurei îi place la gradiniţă
şi face progrese.
Cornelia îşi creşte singură cei doi copii, de 4 şi
6 ani şi din salariul de ajutor de bucătar abia reuşeste să se descurce cu plata chiriei şi a întreţinerii. De multe ori se simte copleşită de probleme
dar copiii îi dau forţa şi energia să meargă mai
departe, zi după zi.O linişteste gândul că Mihai
şi Raluca sunt în siguranţă la grădiniţă, că sunt
supravegheaţi şi primesc două mese pe zi şi nu
trebuie să simtă greul cu care ea se confruntă.
Ionut are 5 ani si este cel de-al patrulea copil din
sase frati, de cei doi frati mai mici ca el îngrijeşte mama lor. Tatăl lui este unicul întreținător al
familiei şi ajutorul primit prin proiect este preţuit
de întreaga familie. Ionuţ le povestește în fiecare
zi fraţilor mai mici ce a făcut la gradiniţă şi chiar
îi învaţă şi pe ei lucruri noi de la grădiniţă.
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5. Proiectul Comunitar
“Dar din Dar “

Moto: “Dar din dar se face rai” – zicală românească.
Lansat în urmă cu 3 ani, proiectul Dar din dar este
o binecuvântare pentru zeci de familii sărace din
comunitate. Lunar, în funcţie de posibilităţi, 2530 de familii sunt ajutate cu donaţii de produse
lactate, alimente şi îmbracăminte.

mănâncă ceva deosebit şi nouă ne ajung banii şi
pentru alte lucruri”, ne-a spus Magda, o mamică
cu 4 copii.

“De sărbători am primit atât de multe donații de
alimente că abia le-am putut duce. Am pus de
Povestioară
toate de pe masă și chiar am invitat la noi familia
“Ne bucurăm oridecâteori ne cheamă la aso- fratelui meu care și el o duce greu”, ne-a spus
ciaţie să luăm produse! Copiii se bucură că Monica o mămica singură cu 3 copii.

6. Grupul de suport

Grupul de suport reprezintă o activitate care se
adresează fostelor rezidente ale Centrului
Maternal Casa Agar, oferindu-le untimp frumos
împreună într-un spațiu securizat pentru socializare, suport emoţional şi consiliere. Întâlnirile
grupului de suport au loc lunar și oferă mamelor
care participă ocazia să împărtășească experienţe, să facă schimb de informaţii practice, să
dezbată teme de interes comun.

În anul 2014 au participat la ședințele grupului
de suport 14 persoane. Printre temele discutate
în cadrul întâlnirilor, enumerăm: bugetul familiei;
ce spunem copiilor despre sexualitate; alegerea
unui partener de viață; planificarea timpului; luarea deciziilor; perseverența; comportamentul
potrivit la locul de muncă; mândria; valoarea recunoștinței, etc.
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7. Proiectul
Voluntari Pentru Destine

Moto: “Nu ai trăit cu adevărat până nu ai făcut ceva pentru un
om care nu-ţi va putea răsplăti niciodată.” (John Bunyan)

Proiectul “Voluntari pentru Destine” încurajează
comunitatea să se implice în ajutorarea copiilor
abandonaţi sau grav bolnavi, în două spitale din
București: Marie S. Curie şi Fundeni, în sectiile
de oncologie pediatrică, în Centrul de primire în
regim de urgenţă, la Institutul pentru ocrotirea
mamei şi copilului şi la Centrul Maternal “Casa
Agar”.
Cei mai mulţi dintre voluntarii noştri provin din
comunitate, având pregătiri foarte diverse. Prin
programul nostru de voluntariat punem la dis-

poziţie un cadru legal, sprijinul moral şi instruirea teoretică și pregătirea practică a voluntarilor
pentru ca aceştia să poata ajuta copiii, dăruindu-le afecţiune şi bucurie.
În 2014, 35 de voluntari s-au implicat în ajutorarea a peste 300 de copii în dificultate din
cele patru instituţii şi spitale în care funcţionează
proiectul. Cu toate că nu se cunosc, ei lucrează
împreună pentru un scop comun şi anume acela
de a face mai frumoasă viaţa copiilor în dificultate si pentru a -i ajuta să se dezvolte normal.

Testimoniale de la voluntari
Pentru mine a fost copleşitor când am făcut prima vizita la CPRU (Centrul de Primire în Regim
de Urgenţă a Copilului Abuzat). Într-o cameră
erau mai bine de 30 de suflete cu vârsta cuprinsă
între 2 şi 5 anișori. Copiii au făcut un cerc de
mânuțe ridicate în jurul meu şi se auzea ”mama…
mama”… Este greu să alegi despre care moment
să povestești, toate sunt minunate şi cu o mare
încărcătura emoţională. Andrei are 4 anișori şi de
la el am învăţat cât de importantă este atingerea
şi îmbrătişarea pentru un copil.
Ne jucăm cu toţii în camera mare şi la un moment dat mi-a atras atenţia… stătea în funduleţ,
în mijlocul camerei, mă fixa. M-am aşezat şi eu
jos şi l-am chemat la mine. Imediat s-a ridicat şi a
venit în brațele mele, şi-a aşezat capul pe umărul
meu şi a rămas aşa, nemişcat minute întregi…
era tot ceea ce avea nevoie. Aşa sunt toţi copii

de la CPRU, iar bucuria lor când văd un voluntar
este enormă! (voluntar Liana Crişan)
Pentru mine a fi voluntar a fost şi va fi mereu
o provocare. De ce? Pentru că mi-am dat seama cât de greu este să faci fapte bune şi să-i
ajuţi pe ceilalţi. Nu este vorba doar de a dona o
sumă de bani, este vorba despre implicare şi o
avalanşă de sentimente. Am ales să mă implic la
IOMC (Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului)
unde am găsit mici suflete abandonate încă de
la naştere, suflete care au nevoie de afecţiune şi
îngrijire. Nu există răsplată mai mare decât zâmbetul unui copilaş, şi ghemuirea lui la pieptul tău!
Situaţia acestor bebeluşi este o lecţie de viaţă în
final pentru oricine, ei sunt adevăraţii luptători!
(voluntar Ana Ștefan)
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8. Centrul de Consiliere
şi Reintegrare Socială

Cel mai nou proiect Touched România, Centrul
de Consiliere şi Reintegrare socială a început în
2014 odată cu lucrările de renovare la clădire.
Proiectul va fi lansat în 2015 în beneficiul mamelor şi copiilor în dificultate din București şi localităţile limitrofe.
Persoanele care vor beneficia de serviciile de
consiliere şi rezidențiale ale Centrului vor primi
ajutor social specializat gratuit, vor beneficia de
adăpost, consiliere psihologică, juridică şi de un
program de reintegrare socială care cuprinde
pregătire şi suport pentru viaţă independentă,
cursuri de calificare sau continuarea educaţiei
(dupa caz) şi reinserţia pe piaţa muncii.

Serviciile oferite sunt următorele:
• Rezidenţă, în limita locurilor sau orientarea
către alt Centru rezidential sau adăpost.
• Consiliere psihologică.
• Consiliere juridică.
• Mentorat .
• Orientare școlară şi profesională.
• Informarea şi sprijinirea in obținerea
drepturilor sociale existente la furnizorii
publici sau privați.
• Deprinderi de viaţă independentă.
• Reinserţie socio-profesională.

Raportul Financiar 2014
VENITURI
SURSĂ VENIT

SUMĂ (RON)

Venituridin sponsorizari, contribuțiiși donații

1763526

TOTAL

1763526

CHELTUIELI
CATEGORIE

SUMĂ (RON)

Cheltuieli cu materiale consumabile

257253

Cheltuieli cu întreținerea, transportul, asigurări și altele

239763

Cheltuieli cu personalul

421895

Alte cheltuieli de exploatare

754563

TOTAL

1673474

Multumim,
Echipa Touched Romania

www.touchedromania.org
www.touchedcollection.ro
https://www.facebook.com/touchedcollection

10 ani

de Zambete!
^

