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Pentru că abuzul de cele mai multe ori nu are voce
Pentru că abuzul nu ar trebui să aibă cuvinte pentru a-i descrie
inumanitatea



Pentru că îl iubim pe Nichita
Stănescu (1933 – 1983) 
poet și eseist român care a 
simțit că limba română nu are 
îndeajuns de multe cuvinte
pentru a-i descrie incredibila
creație, asa că a mai inventat
unul: Necuvinte

Pentru că noi credem că
limbajul universal are prea
multe cuvinte care descriu
inumanitatea abuzului și ne 
dedicăm schimbării.
Schimbării mentalităților, 
vieților, oamenilor, legilor, 
poate chiar a dicționarelor.

Pentru că cine salvează o viață
salvează o lume întreagă. –
Talmud

Pentru că o prietenă dragă
nouă, directoare de HR într-o 
companie mare, a fost bătută cu 
bestialitate în parcarea unui
supermarket de către un șofer
care s-a supărat pe stilul ei de 
condus și după 3 ani de procese 
și lupte legale…nu s-a întâmplat
nimic.

Pentru că violența este absurd, 
inuman, iar lupta împotriva ei
merită toată atenția noastră.

Pentru că suntem o echipă cu 
vastă experiența în proiecte
sociale și avem energia și dorința 
de a schimba lucrurile din jurul
nostru.

Pentru că avem modele
frumoase de urmat și credem în 
ceea ce a spus Nelson Mandela 
că educația este cea mai
puternică armă pe care o putem
folosi pentru a schimba lumea.

Pentru că suntem motivați, avem
experiență și viziune integrată
asupra fenomenului și suntem
dedicați cauzei.

De ce Necuvinte?
De ce violența 

domestică?
De ce noi?



Cine suntem noi?

David Costello

Ambasador Onorific
în Lupta Împotriva
Violenței
Domestice

Mihai Leu
Primul Român 
Campion Mondial la Box  
profesionist (1997) 
Imaginea noastră în lupta
Împotriva violenței
domestice

Simona Voicescu

Fondator
Project 
management 
și Strategie, Scriere

și Implementare
proiecte

Filip Cocos

Grafică
Creație
Design



Viziunea noastră este a unei lumi fără
discriminare, abuz și violență domestică. 
O lume în care femeile sunt tratate drept
cetățeni cu drepturi egale bărbaților și
copiii nu cresc gândind că ‘bătaia este
ruptă din Rai’, văzându-și mamele umilite
în fiecare zi.

Misiunea noastră este:
 Justiție și Schimbare Socială
 Speranță
 Promovarea Drepturilor Omului
 Alternative în Situații de Criza
 Încredere și Confidențialitate
Și nu ne vom opri acolo ... Pentru că acum, în 
România, la fiecare doua zile o femeie moare din 
cauza violenței în familie.

Nici o nevoie nu este prea mică, nici o voce de neauzit.
Ne vom dedica timpul și energia pentru a educa, proteja și vindeca.

Asociația Necuvinte este o organizație non-
guvernamentală fondată cu principalul scop de a 
lupta împotriva discriminării, abuzului și a 
violenței domestice.
Nu suntem afiliați niciunei organizații politice și
avem un management financiar total 
transparent.



Așa a început ... De Sfântul Nicolae
Evenimentul de lansare – expoziție fotografică tematică “Privește-mă în ochi”- 6 Decembrie 2013

Marele actor Marcel 
Iureș care ne-a dăruit

vocea sa pentru
componenta sacră a 

evenimentului



Dragii nostri
voluntari

Alex, Sonia și
Manuela

Poliția Română
D-na Angela 

Chirvăsuță/IGPR și D-na
Grațiela Văduva/Poliția 

Capitalei

Excelența Sa Dl. Jean-Hubert 
Lebet, Ambasador al 

Confederației Elvețiene în 
România



Am încheiat anul 2013 ajutând o doamnă din 
București să-i retragă permisul de port armă
soțului, care făcea instrucție cu ea și cele
două fiice ale lor în fiecare noapte, trezindu-
le din somn.
Ea este acum în siguranță și a divorțat de 
agresor.

Am decis să evităm folosirea cuvântului
‘victimă’ atunci când cineva ne cere ajutorul
și să răspundem la absolut toate mail-urile
sau mesajele primite pe oricare dintre
conturile noastre de Facebook, LinkedIn ori în 
altă formă, chiar dacă momentan nu putem
încă să oferim toate serviciile. 
Putem în schimb, întotdeauna, să ascultăm, 
sfătuim și să îndrumăm, iar pe baza hărții 
serviciilor sociale creată de voluntarii noștri, 
putem să îndrumăm într-o direcție
constructivă.



Am început anul 2014:

 cu dorința de a lansa prima linie națională de ajutor pentru victimele violenței domestice din 
România

 dorind să oferim servicii integrate persoanelor care ne cer ajutorul: îngrijire medicală, consiliere
psihologică și juridică, intervenție a poliției, adăpost și orientare profesională

 realizând, alături de voluntarii noștri, o bază de date, verificată număr cu număr, conținând
toate contactele utile în caz de abuz la nivel național

 semnând un protocol de colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, unde am 
descoperit parteneri de încredere în lupta pentru schimbare

Am semnat un parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București care ne permite
să oferim adăpost în sistem de urgență în centrele primariei celor care ne cer ajutorul, beneficiind de 
asemenea și de consiliere psihologică și juridică gratuită.

Am inițiat discuții cu Fundația Regina Maria pentru a putea oferi și îngrijiri medicale gratuite persoanelor pe
care le vom ajuta să fie cazate în centrele primariei.



Ni s-au alăturat în lupta împotriva violenței domestice: Raiffeisen Bank, Siemens România, Barbq
Restaurant, Național TV, Național 24 Plus, Prima TV, Digi 24, Romaqua Group, Primăria 
Municipiului București, ITCM Consulting, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului
București, IBM Romania, BRD Groupe Societe Generale, AFI Palace Cotroceni, Federația Română
de Rugby, Mojo Club și mulți voluntari și oameni frumoși.

Am continuat să ajutăm persoanele care au căutat ajutor atât cu intervenții ale poliției, dosare în instanțe, 
consiliere, căutare de locuri de muncă și nu în ultimul rând, adăpost.

Am inițiat o campanie de informare și 
prevenire împreuna cu Inspectoratul 
General al Poliției Române numită: 
“O viață fără violență”
prin care s-au distribuit flyere și 
informații privitoare la modalități de a 
preveni violența domestică, 
identificarea potențialilor agresori, 
apelarea numărului de urgență 112 și 
alte informații utile în caz de pericol.



Asirom Vienna Insurance Group ni s-a alăturat în lupta împotriva violenței domestice și am 
lansat campania “Eu sunt violet, nu violent. Fii și tu”

Pe 25 Noiembrie – Ziua Internațională de Luptă Împotriva Violenței 
Împotriva Femeilor – Evenimentul Purple Fever a adus împreună
alături de noi bărbați deosebiți care au spus AJUNGE!

Marcel Iures și Alin
Petrache au luat poziție, 

din nou, împotriva 
abuzului



Am închiriat un birou pentru a avea un loc 
stabil unde putem fi găsiți și de unde putem 
oferi ajutor.

Datele noastre de contact sunt:

Adresă: Strada Ion Campineanu nr 20
Sector 1, București
Tel./Fax: 021.243.33.33
E-mail: contact@necuvinte.ro
Persoană de Contact: Simona Voicescu
Mobil: 0731.869.388

Violența domestică nu este o eroare 
statistică!

Indiferența noastră generează tragedii!

mailto:contact@necuvinte.ro


Venituri

Investitori Majori Suma (Euro) În natură

Raiffeisen Bank 5.000

Siemens Romania 2.000

ASIROM Vienna 
Insurance Group

1.800

ITCM Consulting 1.000

IBM Romania Calculatoare

BRD Groupe Societe
Generale

Mobilier

Romaqua Group

Restaurant Barbq Catering

Donații Individuale 1.300

Fondatori 4.000

Total 15.100

Parteneri Strategici Majori

Inspectoratul General al 
Poliției Române

Național TV

Direcția Generală de Asistență 
Socială a Municipiului 
București

ArCuB

AFI Palace Cotroceni

Federația Română de Rugby



Cheltuieli (Euro)

Privește-mă în ochi campanie de 
sensibilizare

2.500

Campania O viață fără violență - 3 
evenimente/acțiuni de prevenire

3.000

Campania Fii violet, nu violent 1.500

Taxe legale (reprezentare juridică a 
personelor care ne-au cerut ajutorul)

1.300

Consumabile 2.500

Cheltuieli diverse (premii, benzină etc) 700

Chirie&Utilități 1.500

Total 13.000

Voluntari: Andra Ceana, Ciprian Popa, Sorina Tigaeru, Dorina Fernolendo, Sonia Ghita, Madalina Vatra, Teodora
Andreianu, Ioana Malancu, Raluca Chipriade, Alexandru Moscalciuc, Manuela Paduraru, Emanuel, Silviu
Sandulache, Stefan Vladescu



Mulțumiri speciale: Marcel Iures, David Costello, Mihai Leu, Alin Petrache, Roxana Vlad, 
Cornelius Granig, Steven van Groningen, George Costache, Roxana Storoj, Cezar Marin, George 
Gadei, Dante Stein, Ciprian Teodorescu, Ariel Theater, Marian Simion, Ionut Smarandache, Ana 
Savu, Elena Tudor, Cosmina Frincu, Michael Fraser, Filip Cocos, Anda Badea, Ciprian Motoi, Dan 
Motoc,  Tatiana Volontir, Andrei Captarenco, Elena Cosma, Andrei Plesnila, Marius Vezeanu, 
Diana Sandu, Flavius Georgescu, Mihai Bar, Mihaela Tanase, Charlie Crocker, Miruna Vidican, 
Lucia Dinca, Mihaela Manolescu, Oana Crucianu, Anca Nastase

Ne poți ajuta să ajutăm mai 
mult:

Asociația Necuvinte
Cod Fiscal: 32386539
RO97 RZBR 0000 0600 1622 8784
Raiffeisen Bank

Facebook: AsociatiaNecuvinte
LinkedIn: Necuvinte Association
Youtube: Asociatia Necuvinte



Parteneri afiliați:

Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături!


