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Aniversare 15 ani „Pentru Voi” 
  

Fundaţia „Pentru Voi” aniversează 15 ani de activitate, în cadrul unui eveniment care va 
avea loc luni 17 octombrie, de la ora 18.00, la Filarmonica „Banatul” din Timişoara.  
  
„Este un eveniment dedicat tuturor celor care sunt alături de noi de 15 ani: beneficiarii noştri, 
familiile lor, autorităţile locale, finanţatori naţionali şi internaţionali, parteneri din ţară şi străinătate, 
reprezentanţi ai comunităţii de afaceri locale, ai presei, voluntarii noştri. E un moment de bilanţ în 
care gândurile noastre se îndreaptă cu recunoştinţă către toţi aceia care ne-au ajutat să redăm 
demnitatea persoanelor cu dizabilităţi şi să le readucem în mijlocul comunităţii timişorene" a declarat 
Laila Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”. 
  
În cadrul evenimentului se vor rememora principalele reuşite ale Fundatiei Pentru Voi şi se vor 
prezenta proiectele de viitor. Spectacolul va fi încheiat de un concert simfonic susţinut de orchestra 
Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, Dirijor: Radu Popa, Solişti: Cătălina Costin (vioară), Cosmin 
Bălean (duduk). 
  
Prezenţa la eveniment se face doar pe bază de invitaţie. Pentru detalii vizitaţi www.pentruvoi.ro, 
facebook, linkedin, twitter. 
  
  
Fundaţia „Pentru Voi” la 15 ani de activitate 
  

În aceşti ani a atras peste 13.000.000 lei în comunitatea locală din finanţări nerambursabile şi 
sponsorizări în beneficiul adulţilor cu dizabilităţi intelectuale.  
  

A dezvoltat servicii sociale comunitare unice în ţară pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale şi 
familiilor lor. În prezent sprijină 180 astfel de familii. 
  

A dezvoltat un model unic în România de cooperare în domeniul social – parteneriatul public-privat 
încheiat cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Timişoara prin intermediul căruia sunt finanţate 
serviciile sociale.  
  

A promovat la nivel internaţional modelul de la Timişoara prin vizitele unor personalităţi de talie 
internaţională: Majestatea Sa Regina Beatrix a Olandei la Timişoara (2001), Europarlamentari: 
Baronesa Emma Nicholson (2002) si doamna Margot Krissler, Ambasadorii Olandei în România: 
Excelenţa Sa domnul Pieter Jan Wolthers (2002 şi 2005) şi Excelenţa Sa Domnul Jaap L. Werner 
(2005 şi 2006), Ambasadorul Suediei, Excelenţa Sa Domnul Nils G. Revelius (2001), vicepresedinta 
Parlamentului Germaniei, dna Suzanne Karstner. 
  

A adus Marele Premiu al Galei Societăţii Civile la Timişoara, în 2008, premiul Handinnov – pentru 
inovaţie în dizabilitate acordat de Preşedenţia Franceză a Uniunii Europene, în 2008. A fost numită 
Model de excelenţă în furnizarea de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale de către Institutul pentru Sănătate Mentală Budapesta, în 2003. 
  

A participat activ la crearea cadrului legal în domeniul dizabilităţii intelectuale prin campanii de lobby, 
advocacy şi self-advocacy (Legea 448/2006 privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi). 
 

A publicat peste 50 materiale de specialitate în domeniul dizabilităţii intelectuale, a instruit peste 
1000 persoane prin cursuri, seminarii, conferinţe, a informat şi conştientizat peste 100.000 persoane 
privind problematica persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. 
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