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Date statistice
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În 2013 Centrul maternal Casa Agar a oferit servicii sociale rezidenţiale pentru
23 de persoane, copii si mame. Mamele erau în pericol să îşi abandoneze copiii sau
erau victime ale violenţei domestice. Toţi au fost reintegraţi în comunitate.
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16 copii care iniţial erau în pericol sa fie abandonaţi sau erau afectaţi de violenţa în
familie, au rămas alături de mamele lor.
7 mame din programul centrului maternal şi-au continuat educaţia sau au participat la
cursuri de calificare care le-a ajutat să îşi găsească locuri de muncă mai bune.
15 copiii au fost înscrisi la creşă, grădiniţă sau şcoală
9 copii au fost susţinuţi prin programul de asistenţă maternală beneficiind de un program educaţional şi de sprijin în integrarea în comunitate.
12 copii în dificultate provenind din familii nevoiaşe au fost susţinuţi să meargă la
gradiniţă
4 familii în dificultate au locuit câte 6 luni în apartamentul de tranzitie şi s-au reintegrat în comunitate

100

Peste 100 de copii bolnavi sau abandonaţi în spitale au fost îngrijiţi şi ajutaţi prin programul de voluntariat organizat în spitalele şi instituţiile pentru copiii în dificultate cu
care lucrăm.
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Proiectele
organizate

1.Centrul Maternal Casa Agar
Un proiect sprijinit de Fundaţia United Way Romania
Centrul Maternal Casa Agar oferă mamelor aflate în situaţii dificile
şi victimelor violentei domestice alternativa la abandonul copiilor.
Mai mult, împreună le redăm speranţa într-un viitor mai bun, alături de
copiii lor si posibilitatea reintegrarii in societate.

de Touched Romania in 2013
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Mamele pot intra în programul Centrului Maternal “Casa Agar”
alături de copiii lor direct din maternități sau din comunitate.
Touched România asigură servicii sociale rezidențiale și un
program individualizat de reintegrare socio-profesională care
include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicii sociale rezidentiale
Consiliere și sprijin emoțional
Educație medico-sanitară, socială și de crestere
a copilului
Orientare școlară și profesională
Cursuri vocaționale și de pregătire în vederea
obținerii unei slujbe
Un program de reintegrare și sprijin la iesirea
din centrul maternal
Implicarea mamelor în cadrul atelierului de bijuterii
Protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea
drepturilor
Dezvoltarea aptitudinilor de viață independentă,
terapie prin arta
Școală parentală

În 2013, Centrul maternal Casa Agar a oferit servicii sociale
rezidentiale şi un program de reintegrare socială pentru
23 de persoane, 7 mame si 16 copii. Toţi s-au reintegrat în
societate, mamele au urmat cursuri de meserii, s-au angajat
şi îşi pot întreţine copiii. Copiii au ramas în familia naturală şi
merg la grădiniţă sau şcoală.
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Poveşti de viata din Casa Agar
Ana este o mămica singură cu 5 copii mici care a locuit timp de aproape un an de zile în
Casa Agar .
“Când am intrat prima oară în camera în care urma să locuim la Casa Agar
i-am multumit lui Dumnezeu din toată inima pentru comfortul de care urma să avem
parte, pentru că noi fusesem lipsiţi total de aşa ceva înainte.
Veneam dintr-o casă părăsita, nu aveam bani pentru hrană şi iarna era foarte aproape.
M-am acomodat repede în centrul maternal, am început să cunosc personalul
şi mamele din casă. Am fost foarte impresionată de dedicarea personalului, care pun
suflet în ceea ce fac. Aici am renăscut, m-am redescoperit, am făcut un curs de bucătar
şi am învăţat multe alte lucruri, dar cel mai mult mi-a placut să lucrez la bijuterii la «terapia ocupaţională», unde mă simţeam în elementul meu, punându-mi creativitatea şi
îndemanarea la lucru.”
In prezent Ana locuieşte pe cont propriu împreună cu fetiţele, DGASPC Sector 5 o ajută
cu plata chiriei timp de un an, a divorţat, şi face parte din Grupul de Support al fostelor
rezidente. Ocazional este ajutata cu donaţii sau bani de la prietenii asociaţiei. Copiii merg
la şcoală şi la gradiniţă, două dintre fetiţe vin zilnic după ore la Casa Agar , îşi fac temele şi
o aşteptă pe mamica lor să le ia acasă seara. Nu sunt lipsiţi de griji dar sunt optimişti şi se
bucură de şansa unei noi vieţi împreună.

Liliana a fost o victimă a violenţei în familie a cărei viaţă a fost transformată radical. A
locuit împreună cu fetiţa ei în centrul maternal timp de 9 luni şi în prezent locuieste în
apartamentul de tranzitie împreună cu altă mămică şi copilul ei. A terminat cursurile de
coafor fiind sprijinită de Loreal şi acum lucrează într-un salon de înfurmuseţare. Greutăţile
nu s-au terminat pentru ea, dar macar îşi poate face viaţa aşa cum îşi doreste.
“Casa Agar a însemnat pentru mine speranţa, o mână întinsă la vremea potrivită.
Am fost primita cu braţele deschise, am primit ajutor, consiliere, tot ce avem nevoie
şi în plus inţelegere şi compasiune când nimeni altcineva nu ar fi făcut-o.
Am participat la cursuri de calificare, la seminarii, unde am învăţat cum să îmi cresc
copilul, dar şi la diverse activităţi recreative cum ar fi confecţionarea bijuteriilor,
tabara la mare, picnicuri. Este greu să îmi exprim recunoştiinşa pentru cei care
mi-au schimbat viaţa !”
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2. Apartamenul de Tranzitie
Un proiect sprijinit de Fundatia ING « O lume mai buna »
Aflate în perioada de monitorizare, mamele care ies din Centrul Maternal,
pot locui în apartamentul de tranziţie și astfel au posibilitatea să-și strângă bani
pentru închirierea pe cont propriu a unei locuințe în care se mută atunci când
sunt pregătite să trăiască o viață independentă. În această perioadă,

De la începutul proiectului şi până în prezent au beneficiat
de acest proiect 15 mămici şi 24 de copii.
Majoritatea familiilor din program, chiar dacă fac progrese în perioada de
rezidenţă la Centrul Maternal „Casa Agar”, au nevoie să fie sprijinite
îndeaproape în perioada de monitorizare. Este un timp în care tot ce au
acumulat înainte începe să se sedimenteze.

Asociația Touched România le oferă suportul și sprijinul de care au nevoie,
în vederea integrării lor în societate.
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Mamele sunt evaluate lunar și vizitate săptămânal, timp în care sunt susținute pentru
atingerea obiectivelor propuse : continuarea școlii, cursuri de educație parentală,
dezvoltarea în continuare a atașamentului mamă-copil, integrarea copiilor la școală/
grădiniță, administrarea bugetului, menținerea locului de muncă, consiliere, meditații, ș.a.

In 2013, 4 familii au locuit gratuit în apartamentul de tranzitie.

A.B.. este o mamică care a avut curajul să pună capat unui concubinaj dezastruos, de 7 ani,
alături de un barbat violent. Şi-a părăsit familia şi oraşul, şi-a luat copilul în vârstă de şase
ani şi a venit la Bucureşti să caute adăpost si linişte.
A locuit în Casa Agar timp de un an si apoi timp 9 luni in Apartamenul de tranziţie.
“Apartamentul a fost pentru noi o oază de liniste, unde am stat doar
noi doi şi am planuit viata aşa cum am vrut. Din salariul meu cheltuim
doar pentru mâncare şi am şi strans bani pentru mai tarziu.
Sunt foarte recunoscatoare pentru acest ajutor!”
A.B.. a gasit o locuinţă convenabilă unde locuieşte pe cont propriu împreună cu fiul ei. Este
în clasa 13 la liceu si este mândră de ce a reusit să realizeze singură, dupa ce timp de atâţia
ani a auzit doar ca nu este bună de nimic.
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3.Gradinita o şansa de reintegrare sociala
pentru copii şi parinti
Scopul proiectului este de a asigura accesul la educaţia preşcolară oferită de
gradiniţele şi creşele de stat unui numar de 12 de copii provenind din familii
dezavantajate, din programul de asistenţă maternală, din familii monoparentale
şi din Centrul Maternal Casa Agar.

Rezultate
În 2013 , 12 copiii au putut merge la gradiniţă
şi au beneficiat de educaţia preşcolară şi s-au integrat în societate.
Proiectul este un ajutor real pentru familiile în dificultate deoarece mamele s-au
putat angaja şi întreţine familia.

În cei 4 ani de la lansarea proiectului au fost susţinuţi
peste 50 de copiii.
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Mirela si Cristina au 5 ani şi de la 3 ani, de când

locuiau în Casa Agar,
au mers la grădiniţă, fiind suştinute prin acest proiect.
Mamica lor a fost o victimă a violenţei în familie care a lăsat casa, satul şi familia şi a cerut ajutor
ajutor la Casa Agar. Astăzi sunt o familie unită, mama lucrează ca bucătar la un restaurant din
capitală şi îngrijeşte cu seriozitate de cei trei copii. Datorită ajutorului primit cu plata grădiniţei
fetiţelor, mamica a putut să îşi menţina slujba şi să facă faţă cheltuielilor zilnice.
“Sunt foarte recunoscătoare pentru ajutorul primit cu gradiniţa fetiţelor!
Merg liniştită la serviciu, îmi fac treaba bine şi şeful şi colegii mă apreciază.
Am obţinut divortul şi custodia copiilor iar acum sunt şi mamă şi tată.
După atâtea încercari, eforturi, necazuri, suntem în sfârşit fericiti!”

Laura are 4 ani şi este în proiect încă de la început. A locuit împreună cu mamica ei în Casa
Agar şi acum sunt pe cont propriu.
“Va mulţumim din tot sufletul că şi în acest an aţi fost alături de noi şi ne-aţi ajutat !
Pentru mine contează mult acest ajutor, nu am rude deloc şi nici tatal fetiţei nu se interesează de ea.
Mulţumesc tuturor celor care au grijă de copiii mamelor singure !”

Marius are 3 ani şi merge la creşa, surioara lui de 5 ani,
la grădiniţă , fiind beneficiari in acest program de 3 ani.
”Casa Agar” este a doua mea familie pentru că aici am primit ajutorul pe care nu l-am primit
in familia mea. Imaginați-vă o femeie însărcinată în luna a 7-a cu un alt copil de mână să nu aibă
unde să stea, şi fără nici un ajutor. L-am născut pe Marius în perioada cât am stat la Casa Agar,
am fost ajutată să-mi înscriu fetița la creșă și in timpul acesta am ajut grijă de băiețel şi am facut un
curs de coafură. În prezent locuiesc împreună cu copiii, merg la serviciu, îmi duc copiii la grădiniță.
Bun este Dumnezeu cu noi, nu știu cum m-aș fi descurcat fără ajutorul vostru.”
C.D.

Grupul de suport

“La grupul de suport am ocazia să ma relaxez, dar şi să aflu lucruri pe care
nu le stiam, discutand cu mame care au fost în centru subiecte care ne ajuta pe
fiecare, în funcţie de tema aleasa. Mie personal îmi place să vin la grup şi

Grupul de Suport reuneşte fostele rezidente ale Centrului Maternal Casa Agar,

multumesc pentru aceaste oportnităţi.” E.F.

oferindu-le un cadru pentru socializare, suport emoţional şi consiliere.
Organizat în fiecare lună, grupul de suport reprezintă o reţea benefică unde

“Grupul de suport este un loc în care mă descarc - pot sa povestesc cu cineva

mamele împărtasesc experienţe, oferă şi primesc informaţii practice,

care stie prin ce trec şi mă înţelege. Obţin informatii din ce spun celelalte mamici

propun şi dezbat teme de interes comun şi sunt consiliate.

sau Sandra, primesc sfaturi despre cum să mă port cu copiii, despre cum

În anul 2013, cincisprezece familii monoparentale au fost sprijinite în depaşirea

sa îmi administrez banii, despre relaţii etc...” G.H.

provocărilor zilnice.

Copiii sunt expuși unor presiuni interioare inimaginabile ori de cîte ori aud
că anumite persoane vor să vină să îi viziteze în vederea adopției,
încep să le adreseze doamnelor asistente întrebări de genul:
”Dacă nu-mi place la ei nu mă lași acolo, da?”
”Ti-ar fi atât de greu să mă păstrezi definitiv la tine?”,
”Dacă mă străduiesc să fiu foarte cuminte nu o să mă lași să plec de la tine?”
De aceea munca de asistent maternal întrece o meserie obișnuită,
nu au voie să se implice prea mult dar pe de altă parte nu au cum să nu-i
iubească... Fiecare copil are dreptul la o familie care sa ii iubeasca neconditionat
indiferet de boacănele pe are le fac.
In 2013 cei 9 copii din program si mamele lor sociale au beneficiat
un program educaţional ce susţine integrarea copiilor în comunitate,
consiliere, sprijin material , excursii şi o tabară de vară, dar şi foarte multe
alte activiăţi pentru copii.

Programul de asistenta maternala

“Suflete micute”
Pentru doamnele asistente maternale organizăm periodic
întâlniri de grup în vederea instruirii și susținerii lor
astfel încât să îngrijească cu eficiență copiii aflaţi in grija lor.

Raport Anual 2013

În 2013 programul de voluntariat s-a desfăsurat în câteva spitale din Bucureşti,
cum ar fi : Fundeni şi M.S. Curie – secţiile de oncologie pediatrica, Institutul
pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului – Secţia de recuperare bebeluşi abandonaţi şi
Centrul de primire copii abuzaţi CPRU.
În 2013 ne-am propus să sensibilizăm şi să creştem implicarea membrilor comunităţii
în ajutorarea copiilor abandonaţi sau bolnavi din spitale şi numărul voluntarilor
a crescut la peste 40. Avem un coordonator de proiect dedicat acestui program care
s-a implicat atât în ajutorarea copiilor parăsiţi sau suferinzi cât si dezvoltarii reţelei
de voluntari care să îi ajute pe aceşti copiii.

Un lucru impresionant pentru mine este acela ca de cate ori
mergem la spital... nu este degeaba.. si ceea ce facem acolo...
CHIAR CONTEAZA.
Povestea lui Ionuț Neînfricatul aș repeta-o la nesfârșit, pentru că m-a impresionat
extrem de mult atunci când a reușit să facă brățări pentru tatăl lui cu o singură mână.
Nu pentru că nu avea cine să îl ajute ci pentru că la un moment dat m-a oprit și mi-a
zis “hai să văd dacă pot și singur”- am fost sceptic, am rămas stupefiat pentru că era
o mare provocare: biluțele pentru brătară erau mici, ața pe care trebuia să le inșire
– subțire și totuși…m-a uimit. Trebuie să spun că înainte cu o lună, avusese și mâna
stângă, care acum ii lipse. S-a folosit, deci, de o singură mână, a terminat brățara și

Programul
de Voluntariat
Programul de voluntariat in spitale, de ajutorare a copiilor cu afecţiuni

medicale grave, a fost înfiinţat în 2004 cu scopul de a reduce diferenţele fizice,
emoţionale şi de educaţie care rezultă în urma instituţionalizării copiilor
şi ajutorarea copiilor abandonaţi în spitale şi a celor spitalizaţi cu afecţiuni
medicale grave. Numărul aproximativ de copii care au beneficiat până în
prezent de acest program este de peste 800.
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lănțișorul și am crezut că vrea să îl ajut să și le pună pe mâna dreaptă, respectiv la gât.
Însă mi-a spus că merge în salon unde tatăl lui se odihnea. Tatăl lui îl insoțește de ceva
timp la tratament. După câteva minute au venit amândoi spre uimirea și încântarea
mea dar și spre admirația doamnelor asistente și infirmiere care s-au mirat de “operele
de artă” dar și de faptul că Ionuț se descurcase singur. Cel mai tare m-a uimit faptul că a
vrut să își recompenseze măcar prin acest gest tatăl, care îl însoțește, îl sprijină în momentele dureroase la o varstă mult prea fragedă.
Sambata dimineata am fost chemată de plânsetul unui baieţel de 3 saptamani
dintr-unul din saloanele IOMC. Era atât de mic şi de fragil, şi totusi avea atâta forţă în
plămâni! L-am luat în braţe şi s-a linistit instantaneu. Ne-am asezat impreuna in balansoarul din salon şi am început să-i citesc. Am cumparat mai multe carticele pentru copii
pe care le iau cu mine de fiecare data cand merg la ei, pentru că îmi amintesc mereu de
copilaria mea, când părinţii şi de multe ori pick-up-ul îmi spuneau cele mai frumoase
poveşti şi consider important ca şi bebeluşii să aibă parte de aceste momente, mai ales
ca sunt departe de familie. Deşi la 3 saptamani nu avea cum să înţeleaga ce citesc eu,
vocea mea şi braţele mele l-au linistit şi a adormit precum un îngeraş. Nu cred că este
vreun lucru mai senin şi mai plin de energie pozitivă decât chipul unui bebelus ce doarme :)

Imi place enorm, aştept cu nerabdare întâlnirea cu copilaşii. Mă simt extraordinar de
bine când sunt cu ei şi cred că si ei sunt mai liniştiţi atunci cand sunt în braţele noastre.
Atunci când sunt lângă ei parcă şi Dumnezeu este mai aproape de mine.
Dacă aş putea aş avea grijă de ei 24 din 24. Mi se rupe sufletul când pun
un copilas în pat şi începe să plângă şi parcă ochişorii lui îmi transmit o supărare
şi o amăraciune de nedescris.
Dar în acelaşi timp, în aceeaşi camera este un alt copilş cu aceiaşi ochişori care imploră
sa fie luat şi el în braţe.
Mi-e ciuda pe sistemul de protecţie a copilului din ţara noastră! Câţi copilaşi
abandonaţi şi câte familii dornice să infieze ...şi nu se face nimic.... Câte lipsuri în sistem
şi totuşi... nu se face nimic.
Oare ce este în sufletul Larisei, a lui Marian, a lui Ştefan.... şi a celorlati.... Îi luăm în braţe
îi strângem la piept ..le arătam dragoste şi după puţn timp îi lăsam în pat şi plecam.....şi
ei răman.
Va mulţumesc pentru că mi-aţi facilitat să pot avea grijă de aceşti îngerasi....

O experienta de neuitat !
- În luna septembrie, copiii din programul de asistenţă maternală si mamele lor
sociale au merg pentru 5 zile în tabără la munte, lângă Zărnești;
- În luna noembrie o echipă de voluntari de la ING Bank au renovat Centrul
Maternal Casa Agar. In acest timp, copiii insotiti de alti voluntari s-au distrat
de minune la Clubul Luli unde s-au întâlnit cu piraţi şi au avut parte
de aventuri minunate !

- Copiii au pregatit colinde pentru Craciun şi au mers la câteva organizaţii
unde au vestit bucuria naşterii Domnului. Din nou, Fundatia Vodafone
a daruit cadouri minunate copiiilor !
-Si de ziua lor, au primit cate un mic cadou din partea noastră.

Întreprinderea socială Touched Collection
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Evenimente
- De ziua femeii am organizat o întalnire în cinstea mamelor din
Centrul Maternal și a doamnelor asistente maternale.
-De Paști copiii au petrecut un timp frumos împreună cu voluntarii de la Vodafone care le-au adus cadouri şi s-au jucat cu ei.
-Am colaborat cu actori de la Teatrul Ion Creangă care au organizat pentru noi
de Paști și de Crăciun o serbare aparte și au dăruit copiilor cadouri;
-În luna mai copiii au avut o ieșire în Parcul Herăstrău, la Balonul Copiilor ( cu
o echipa din SUA).
-În luna iunie am organizat un picnic Ziua Copilului. Copii au primit cadouri,
s-au jucat in parc si Jerry ‘s pizza a facut cinste cu pranzul.
In iunie copii şi mamele din Casa Agar au mers la mare pentru prima oara.

AGWM, State Unite

Fundatia ING “O lume mai buna”

Fundatia United Way Romania

L’Oreal Romania

Fundatia Vodafone

Partneri
si finantatori

Fundatia Acorns

ING Bank

Multumim tuturor partenerilor
Raiffeisen Bank

si finantatorilor care ne-au sprijinin
in 2013 !

Intreprinderea Sociala

Touched Collection

Obiective sociale:

•
•
•

organizarea grupului de suport prin terapie ocupațională,
formare, orientare și inserție profesională prin cursuri de manufacturare
organizate pe 3 nivele și cursuri de distribuție,
impact social pozitiv și implicarea comunității prin voluntariat.

Obiective financiare:

•
•
•
Misiunea Touched Collection
este orientarea /formarea profesională, consilierea
şi inserţia profesională a persoanelor din grupul vunerabil
(mame singure cu copii în grijă).

independența /stabilitate financiară a mămicilor persoane din
grupul vulnerabil,
susținerea financiară și a fostelor mămici rezidente,
susțínerea costurilor Centrului Maternal “Casa Agar”, pe termen lung.
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2013 in cifre
Casa Agar şi mame din comunitate

Dacă în perioada 2007 - 2012 am lucrat cu 70 de mame și 100 copii doar din „Casa
Agar, în 2013 prin Touched Collection ne-am adresat şi altor mame din comunitate lucrând
cu 60 de mame pentru dobândirea deprinderilor de viață independentă și inserție
profesională. Astfel, totalul mamelor cu care am lucrat în 2013 a fost de 130.

Touched Collection
3 mame angajate și alte 10 mame colaboratori: producție-manufacturier
bijutier, distribuție, logistică promovare

61 târguri de sezon, organizate
38 workshop-uri /ateliere creație organizate pentru doamne
30 workshop-uri /ateliere creație organizate pentru aprox. 300 de copii (5 - 14 ani)
promovare și vânzare pe 8 site-uri on-line www.touchedcollection.ro, site Vodafone
Intranet, www.pravaliadeacasa.ro, www.breslo.ro, www.ies.ro, www.zipbox.ro, www.zumzi.ro și
www.migata.ro.

65 voluntari implicați

Derulare proiect “Speranta pentru o viață mai
buna”, în parteneriat cu Fundația Orange, total beneficiari 65 mame,
20 ateliere de terapie în manufacturare prin care 24 de mame au produs
250 bijuterii care s-au vândut în târguri organizate în sediile Orange. Veniturile au ajuns
integral la mamele care au realizat bijuteriile, costurile de producție au fost acoperite de catre
Fundația Orange; 21

de seminarii de deprinderi de viață independentă la care au
participat 57 de mame. Temele au acoperit creșterea și disciplina copilului, gestionare
bugetului de familie, gestionarea conflictelor, relația de cuplu, etc.
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Testimoniale
„Întotdeauna am fost dependentă de oameni pentru că am fost abandonată când eram copil
și am crescut într-un orfelinat. Într-o zi, am întâlnit un bărbat și am crezut că vom fi o familie
fericită. Curând am descoperit că este o persoană violentă și abuzurile au continuat și după ce
copilul s-a născut. Eram disperată… Am decis să-mi iau copilul și să părăsesc bărbatul cu care
trăiam. La Centrul Maternal “Casa Agar” am primit tot ajutorul de care am avut nevoie să mă
ridic şi să o iau de la capăt pentru mine şi fiul meu.” Nicoleta M. mama unui copil de 8 ani,
beneficiară a serviciului nostru social.
“Colaborarea dintre Kinstellar și Touched… ce pot să spun, doar că am îndrăgit ceea ce fac
oamenii de aici din prima clipă și asta era acum 4 ani? Cam așa. De-atunci cred ca ne tot
ajutăm unii pe alții, noi cu chestii practice de genul haine, jucării, bani și invitații de Crăciun, de
Mărțisor sau de Paști la noi, ei cu… tot restul! Cu lecții de viață în principal. Și cu ce înseamnă
să iei viața de la zero și să faci cu ea ceva minunat.. Cum în loc de frustrări putem crea bijuterii
mult așteptate în fiecare an la mini-magazinul nostru de Crăciun, de 1 Martie sau de Paști.
Totdeauna e inghesuială în jurul mesei aranjată cu migală și bun gust. Și purtăm cu mândrie bijuteriile cumpărate sau le facem cadou cu sufletul plin celor pe care îi iubim. Așa că da,
Touched înseamnă pentru noi foarte mult, pentru că, intr-adevar, ne-au «atins» și nouă sufletele.” Roxana Rădulescu - Kinstellar
“Bijuteriile Touched Collection reprezintă mult mai mult decât un obiect frumos și prețios.
Reprezintă speranțele unor mame de a oferi copiilor un viitor lipsit de violență. Atunci când
am organizat workshop-ul și târgul de bijuterii Touched Collection și le-am prezentat colegilor
activitatea acestui ONG au fost mai mult decât dornici să se implice. Brățările personalizate ne
vor aminti întotdeauna promisiunea noastră de a fi alături de femeile care trec prin experiența
violenței domestice.” Denisa Mihai – AVON
Sprijinul dumneavoastră în promovarea și susținerea Touched Collection – bijuterii cu
poveste, contribuie la succesul și șansa acestor mame de a rămâne alături de copiii lor, de
a fi independente financiar, responsabile în viața personală, în viața copiilor lor
și în societate.

În numele lor, vă mulțumim cu drag.
www.touchedromania.org

www.touchedcollection.ro, https://www.facebook.com/touchedcollection
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Raportul
financiar 2013
VENITURI
SURSĂ VENIT
Venituri din sponsorizari, contributii si donatii
TOTAL

SUMĂ (RON)
811.973
811.973

			
CHELTUIELI
CATEGORIE
Cheltuieli cu material consumabile
Cheltuieli cu intretinerea, transportul, asigurari si altele
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
TOTAL

SUMĂ (RON)
185.113
233.723
326.340
53.914
799.090
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Vă mulțumim cu drag!
www.touchedromania.org
www.touchedcollection.ro

https://www.facebook.com/touchedcollection

