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Înainte de toate vreau să vă multumesc pentru faptul că 
v-ați rupt din timp pentru a citi despre Organizația 
E.M.M.A.  

Vă „avertizez” de pe acum că această introducere nu este 
tipică , ba chiar poate părea neprofesionistă! Cu toate 
astea voi risca și voi continua să scriu așa cum îmi 
dictează sufletul! 

Pentru că despre asta este vorba în tot ce este legat despre 
Organizația E.M.M.A. Despre suflet.  

Totul, dar absolut tot ce se întamplă în cadrul acestei 
Organizație, este făcut din suflet pentru suflete! 

Suntem o mână de Mame și Tați de Îngeri care încearcă 
să aline durerea celor care pierd un copil…sau doi…sau 
mai multi… 

Nu există o școală în care să înveți cum să faci asta ci doar 
cursul vieții care te poartă pe poteca sinuoasă a 
vindecarii, pe parcursul căreia reînveți să respiri normal, 
nu întrerupt de nenumărate oftaturi; să zâmbești, ba 
chiar să râzi cu un ochi în timp ce celălat îți plănge; să 
transformi durerea în Iubire și să îi ajuți și pe alții ca tine, 
să poată face același lucru….. 

 

  

Așadar, învățăm din mers și în ciuda faptului că echipa nu este formată din specialiști am realizat lucruri   
minunate, unele dintre ele chiar în premiera națională! Ceea ce confirmă spusele lui Margaret Maed, și 

anume: „Nu subestima niciodată puterea unui mic grup de oameni de a schimba lumea. În fapt, este 

singurul fel în care s-a întâmplat vreodată.” 

 
Sunt profund recunoscătoare tuturor voluntarilor E.M.M.A. care au înțeles cât este de importantă 
solidaritatea în acțiunile noastre și s-au alaturat necondiționat, dedicându-se trup și suflet acestei nobile 
cauze, atât din dorința de a ajuta la rândul lor, alți parinti de Îngeri cât și pentru a onora în acest minunat 
mod, memoria copilașului pierdut. 
 
De asemenea, doresc să mulțumesc și pe această cale, tuturor celor care au susținut Organizația E.M.M.A., 
implicit, Părinții de Îngeri, sprijin care ne întărește credința ca societatea este din ce în ce mai deschisă și 
diponibilă din punct de vedere al compasiunii. 

 
Și nu în ultimul rand, le mulțumesc îngerașilor care au grijă de noi toți… 
Doamne ajută! 

 
Bianca Brad 
Președinte Fondator  
Organizatia E.M.M.A. 

 

http://www.organizatiaemma.ro/
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Marșul Tăcerii 

 

                 
 

          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“... cărucioare goale, pantofi goi: noi mergem pentru Ei"  este un memorial internaţional creat de 

MISS Foundation din Phoenix, Arizona, în onoarea copiilor care nu mai sunt, în cadrul căruia părinții 

indoliati au împins cărucioare goale şi/au purtat în jurul gâtului, botoşeii/pantofii lor. 

   In Romania, la initiativa Organizatiei E.M.M.A.,  a fost pentru prima oara cand a avut loc un astfel de 

mars comemorativ, acesta desfasurandu-se din spirit de solidaritate, pe data de 8 mai 2011 la Bucuresti, în 

aceeaşi zi cu marşul care a purtat acelaşi nume, organizat de MISS Foundation, si cu ceremonia de 

comemorare ce a avut loc in Londra, in memoria copiilor plecaţi prea curând de lângă noi. 

 In plus, marsul de la Bucuresti, a fost menit sa traga un semnal de alarma asupra faptului ca în 2010 

România a ocupat din nou, ca si in anul 2007, primul loc în U.E. la mortalitatea infantilă.    

 

În fiecare zi în jurul lumii, părinţii îşi plimbă bebeluşii în cărucioarele lor, în 
parcuri, pe străzile cartierelor, spre şcoli sau în grădini zoologice. 

În fiecare zi în jurul lumii, părinţii aud paşii copiilor lor intrând pe uşa, la 
sfârşitul unei zile de grădiniţă sau de şcoală.  

În fiecare zi în jurul lumii, părinţii aud paşii copiilor lor care se întorc acasă 
pentru petreceri de familie şi de sărbători. 

 
Dar, în mod tragic, nu toţi copiii sunt plimbaţi în cărucioarele lor, nu toţi se 
întorc acasă la sfârşitul unei zile de şcoală, nu toţi petrec timpul cu familia. 
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                   Ziua Părinților de Îngeri 
 

Devenita deja traditie, Ziua Parintilor de Ingeri a ajuns la cea de a cincea editie. 
In acest an s-au alaturat noi orase, in care s-a dorit, de asemenea, organizarea acestui eveniment 

de comemorarea a copiilor care nu mai sunt printre noi.  
 

BUCURESTI, BAIA MARE, BOTOSANI, BRASOV, BUZAU, CLUJ NAPOCA, CONSTANTA, 
CRAIOVA, DEJ, IASI, ORADEA, SATU MARE, SIBIU,TARGU JIU, TIMISOARA, 

 JOSSIGNY, LONDRA 

In toate aceste orase, s-au aprins lumanari, s-a spus o rugaciune si s-au inaltat la cer, mii de 
baloane colorate inscriptionate cu numele a mii de copii si care au purtat la cer mesaje de 
dagoste si dor, scrise de parintii lor. 

Anul acesta, in Bucuresti, evenimentul s-a desfasoara in alta locatie decat cea de pana acum, si anume, 
in Parcul IOR. 

„Credem ca aceasta schimbare marcheaza o noua etapa in evolutia Organizatiei E.M.M.A. Este 
timpul sa devenim mai vizibili in ochii opiniei publice. Incet, incet lumea incepe sa inteleaga care este 
rolul si misunea noastra, sa priveasca cu alti ochi Parintii de Ingeri si, prin alegerea unei locatii 
deschise publicului larg, am dorit sa oferim tuturor posibilitatea sa fie mai aproape de noi, mai usor.  
Ca in fiecare an, si anul acesta încercăm să oferim părinţilor care au trecut prin drama pierderii 
unui copil, suportul emoţional de care ştim că au nevoie. Acest eveniment are o semnificaţie aparte, 
în mod special pentru părinţii care au pierdut un copil înainte de naştere, momentul înălţării 
baloanelor simbolizând despărţirea de copilul pe care nu au apucat să-l vadă, să-l ţină în braţe, să-l 
cunoască. Este un moment emoţionant care alină la gandul că pot face asta, pentru copilul plecat 
prea curand de lângă ei! 
Din proprie experienţă ştiu că niciun om nu trebuie să treacă singur prin aşa ceva şi că o vorbă bună, 
spusă cu sinceritate, poate face diferenţa majoră între un suflet chinuit şi un om pe cale să accepte 
încercările vieţii", a declarat Bianca Brad, fondatoarea Organizatiei E.M.M.A.  
 
Speram ca in timp, Ziua Parintilor de Ingeri sa poata fi privita si mai ales, simtita de toti parintii 
de ingeri, ca "o petrecere pentru copii in lipsa lor", cum frumos a spus o Mama de Inger! 

„A fost o zi absolut minunata!...O zi in care din dor si durere am facut un lucru superb....O zi in 
care desi s-au varsat lacrimi, printre ele s-au strecurat si zambete de fericire…fericirea aceea 

greu de descris in cuvinte, pe care o stim si o simtim doar noi, parintii de ingeri” – L.M., 
Londra 

 
          Timisoara           Buzau             Sibiu          Craiova   Londra 
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Maternitatea Giulești 

16 august 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Marti, 16 august 2011, s-a implinit un an de cand sase sufletele nevinovate s-au inaltat la 

Ceruri, in urma incediului izbucnit in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva a maternitatii.  

Un an de la o tragedie care a lasat sase familii fara vise, fara sperante si cu sufletul sfasiat 

de durere. Sase familii care cauta si acum raspunsuri.... 

 

In memoria celor 6 bebelusi si din dorinta de a le oferi alinare parintilor indurerati, 

Organizatia E.M.M.A. a tinut un moment de reculegere, in fata Maternitatii Giulesti. A fost 

un moment sobru, pasnic, in care au fost aprinse lumanari si au fost inaltate la cer baloane 

colorate. 
A fost realizat un filmulet comemorativ, in care au fost incluse fotografiile trimise in urma apelului 

lansat de Organizatia EMMA, in semn de compasiune, filmulet ce poate fi vizionat AICI. 

 

              

            

   

http://www.youtube.com/watch?v=P-a4Nmmkasg
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ONGFest 

 

In 2011 ONGFest – Festivalul national al organizatiilor neguvernamentale din Romania s-a transformat in 
caravana. Astfel in perioada 9 septembrie – 16 octombrie, au avut loc 10 evenimente, in 10 orase din tara, 
economia sociala, voluntariatul si spiritul civic fiind principalele teme care au fost abordate in cadrul 
festivalului. Festivalul a avut loc in Bucuresti, Iasi, Bacau, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Cluj-Napoca, 
Oradea, Timisoara, Craiova si Constanta. 

Organizatia E.M.M.A. a participat pentru a treia oara la acest festival, fiind insa prezenta in cadrul Caravanei 
nu numai in Bucuresti, ci si in orasele Sibiu si Timisoara. 

Astfel, proiectele E.M.M.A. au fost expuse in fata unui publicului larg, ceea ce a adus cu sine o mai mare 
vizibilitate in favoarea beneficiarilor dar si in favoarea Organizatiei EMMA, in privinta atragerii de fonduri, 
prin redirectionarea celor 2 % din impozitul pe venit. 

 
În Bucuresti au participat 200 de organizatii si 30 000 de vizitatori, in Sibiu, 30 de organizatii 

si 3 000 de vizitatori iar in Timisoara, 38 de organizatii, 3 000 de vizitatori 
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Valul de Lumină 

Pe 15 octombrie, Organizatia E.M.M.A. a celebrat "Ziua internationala a comemorarii bebelusilor si a 

copiilor" eveniment aflat la cea de a doua editie in Romania.  

Evenimentul are loc anual, concomitent in Statele Unite, Canada, Australia, Japonia, dar si in 
cateva tari europene. 

Pe 15 octombrie, la ora 19.00 (ora locala din fiecare tara) se aprind lumanari, in memoria 

copiilor plecati prea curand dintre noi. Timp de o ora lumanarile sunt lasate sa arda creandu-se 

astfel, datorita diferentei de fus orar, un „val de lumina” care face inconjurul globului. 

In Romania, evenimentul s-a organizat pentru prima data anul trecut, in 2010, la initiativa  

Organizatiei E.M.M.A si a avut loc in Bucuresti si in alte 11 orase din tara si 4 din strainatate.  

In 2011, evenimentul s-a desfasurat in 21 de orase in care, au participat atat parinti de ingeri cat 
si sustinatori ai acestora. 

„ A fost emotionant! Au fost parinti, bunici, matusi de ingeri si am ramas profund emotionata 
cand la un moment dat a venit o doamna cu un baietel, care au adus un set de lumanari pe 

care le-au aprins. Mi-a spus ca nu are nici un copilas inger in familie dar stie de Organizatia 
E.M.M.A. si ca este a doua editie la care a venit, in semn de compasiune si de solidaritate fata 

de parintii care au pierdut un copilas” – L.S., Brasov 

 

BOTOSANI, BUCURESTI, BRASOV, BUZAU, CALAN, CONSTANTA, CLUJ, 
CRAIOVA, DEJ, IASI, ORADEA, MARGHITA, SATU MARE, SIBIU,TARGU JIU, 

TIMISOARA, BRESCIA, HAMILTON, JOSSIGNY, LONDRA, NEW JERSEY 
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Conferinta O.A.M.G.M.A.M.R. 

 

O prezenta deja obisnuita la conferintele organizate de O.A.M.G.M.A.M.R., Organizatia E.M.M.A. a 

participat si la editia din octombrie 2011, de data asta insa prin intermediul unui invitat adus din SUA:   

Dr. John DeFrain, profesor universitar  în cadrul Departamentului de Studii ale Copilului, Tineretului şi 

Familiei, la Colegiul de Pedagogie şi Ştiinţe Umane, University of Nebraska-Lincoln, USA. 

Din 1975, dr. DeFrain a vorbit cu sute de familii îndoliate şi îndurerate dupa moartea unui copil, clar unul 

dintre cele mai tragice lucruri care se poate întâmpla unei familii si si-a focalizat energia in a arata cum 

familiile care pierd un copil continua sa isi traiasca viata si sa gaseasca speranta dupa aceasta tragedie. 

Dr. John DeFrain a sustinut in fata a aproximativ 800 de cadre medicale, o prelegere pe tema modului in 
care specialistii pot ajuta familiile carora le moare un copil. Cu aceasta ocazie voluntarii E.M.M.A. au 
impartit 800 de reviste EMMA, ce contin informatii utile si necesare, legate de astfel de situatii. 
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Gala pentru Supervoluntari 
 

Gala a apărut în 2006, în Sibiu, iar in 2009 proiectul a fost extins și în Brașov. Evenimentul urmărește 
promovarea voluntariatului și premierea celor mai activi voluntari din comunitate. Ideea a apărut în 
momentul în care, organizatorii au realizat că voluntarii simt nevoia unei recompensări a efortului lor și un 
eveniment de amploare, precum Gala pentru Supervoluntari, ar fi o modalitate deosebită de a le mulțumi 
pentru activitatea din anul care a trecut.  

In 2011, la editia din Brasov, Organizatia E.M.M.A a fost nominalizata la sectiunea " Cel mai bun proiect - 
Ziua Parintilor de Ingeri " , dar si la categoria " Voluntarul anului" unde a fost nominalizata Corina Odolean, 
Mama de Inger, Volunare EMMA. 

In Sibiu, din rândul celor 15 ONG-uri și instituții școlare aplicante și al celor 14 voluntari, voluntarul anului 
2011 a fost desemnat Simona Stela Marți de la Organizatia E.M.M.A., filiala din Sibiu. 

Organizatia EMMA se mandreste cu aceasta recunoastere, desi tot meritul este al celor doua Mame de Ingeri 
care si-au dedicat timpul cauzei care iata, in pofida durerii, a adus si motiv de bucurie. 

“Aceasta distinctie de voluntarul anului este cea mai mare ONOARE pentru un voluntar, pentru 
mine…si parca totusi nu imi vine sa cred, parca nu am facut tot ce as fi vrut sa fac, puteam sa fac mai multe, 

si totusi am primit acest premiu. 
Sunt vorbe din batranii care spun ca iti recunosti prietenii in clipele dificile. Am avut parte in viata mea de 
astfel de oameni minunati care mi-au acordat suportul lor neconditionat, fie printr-un gest, fie cu o vorba 

buna sau cei mai multi cu prezenta lor alaturi de mine 
Cuvantul Multumesc , ACEL MULTUMESC este prea marunt parca pentru ceea ce simt acum cand ma 

gandesc la voi, dragii mei parinti de ingeri , prietenii sufletului meu. 
VA MULTUMESC pentru faptul ca ati fost si sunteti alaturi de mine, pentru ca stiti sa ma ascultati, 

pentru ca stiu intotdeauna ca ma pot sprijini pe voi, pentru ca faceti parte din viata mea si eu din a voastra 
si m-ati acceptat asa cum sunt. 

VA MULTUMESC pentru toata speranta si stabilitatea pe care am simtit-o alaturi de voi, pentru ca mi-ati 
implinit existenta. 

Va multumesc ca m-ati invatat ca iubirea trebuie sa devina mai mare ca durerea ( cum bine a spun ingerul 
Robert).” 

 
Steluta Marți,  

Mama de Ingeri,  
Voluntar EMMA, Sibiu 

            Corina Odolean,                  Steluta Marți,  
         Voluntar EMMA, Brasov                                          Voluntar EMMA, Sibiu 
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Conferințe în țară 

 
In dorinta de a valorifica la maxim prezenta in Romania, a profesorului John DeFrain,  au fost organizate mai 
multe conferinte E.M.M.A. pentru cadrele medicale, dar si Grupuri de Suport pentru parintii indoliati, in 
Timisoara, Sibiu si Brasov. 

 La sfarsitul lunii noiembrie Bianca Brad a participat la conferinta organizata la Timisoara, de Ziua 
Internationala a Infertilitatii,  unde a sustinut o prezentare in fata a aproximativ 150 de medici ginecologi si 
obstetricieni. 

 Fiecare dintre acestia a primit o revista E.M.M.A., care reprezinta un ghid de indrumare dedicat 
cadrelor medicale, precum si o scrisoare cu un continut special care se doreste a avea un impact 
semnificativ. 

 Cu ocazia participarii la conferinta de la Timisoara, s-a organizat si o conferinta de presa, precum si un 
grup de suport. 
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Grantul Raiffeisen Comunități 
 

Programul de Granturi „Raiffeisen Comunitati” este primul de acest gen de pe piata bancara romaneasca si 
reprezinta un concurs online de proiecte de responsabilitate sociala, de dimensiuni mici sau mijlocii, derulate 
de organizatii neguvernamentale, scoli sau spitale in localitatile in care Raiffeisen Bank SA isi desfasoara 
activitatea.  

Scopul principal al programului este de a incuraja organizatiile si institutiile din Romania sa dezvolte si sa 
implementeze programe de responsabilitate sociala in beneficiul comunitatii, care sa duca la imbunatatirea 
nivelului de trai din Romania. 

In urma participarii la concurs, Organizatia E.M.M.A. a castigat o finantare prin programul de granturi, 
bugetul alocat proiectului “Alaturi de Parintii de Ingeri” fiind de 13.045 lei.  

Cu banii castigati, au fost tiparite 1000 de reviste destinate cadrelor medicale din maternitati precum si 
20.000 de pliante. 

In conditiile in care, in prezent, in Romania, copiii nascuti fara viata sunt fie arsi, aruncati la gunoi, fie folositi 
in experimente de laborator, iar mamele nu benefciaza de consiliere psihologica, aceste materiale informative 
au fost distribuite catre personalul medical din maternitati dar si catre publicul larg, in vederea schimbarii 
atitudinii din maternitati, a pregatirii terenului pentru schimbarea legislatiei referitoare la drepturile copiilor 
nascuti fara viata si ale parintilor acestora, a sensibilizarii societatii fata de acest tip de trauma emotionala 
majora si pentru a facilita modalitatile cu ajutorul carora se poate veni in sprijinul celor afectati. 
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“Un gest din suflet – Cadoul E.M.M.A. de Sărbători” 

 
 

In luna decembrie 2011 Organizatia E.M.M.A. a realizat actiunea “Un Gest din Suflet – Cadoul EMMA 
de Sarbatori” - o actiune umanitara menita sa aduca bucurie unor copii mai putin norocosi si, in acelasi 
timp, alinare Parintilor de Ingeri. In memoria copilului pierdut, parintii de ingeri ofera cadouri unor copii 
dezavantajati, acest "gest din suflet" ajutand familiile indoliate in procesul de vindecare, prin exprimarea 
durerii intr-o modalitate pozitiva, constructiva. 

Actiunea a ajuns la a 4a editie si s-a desfasurat ca si in anii anteriori, in mai multe orase, precum: Bucuresti, 
Brasov, Buzau, Dej, Sibiu, Timisoara. 

Pe langa cadourile daruite fiecarui copil in parte, au fost duse si alimente, medicamente, imbracaminte si 
alte lucruri necesare unui trai decent. 

 
“M-am tot gandit cum s-ar putea descrie in banalele cuvinte, emotia traita de cei care am fost prezenti 
acolo: noi, adultii si copiii care am dus cu noi darurile pregatite si ei...copii ce au zambit,dar al caror 

dor de "mama" nu va putea fi ascuns niciodata...  
Am inteles o data in plus cat de nedreapta poate fi viata si am multumit o data in plus, in gand si-n suflet, 

pentru ceea ce noi avem. Daca am sti sa apreciem cu adevarat....  
Si pentru ca nu gasesc cele mai potrivite cuvinte, as vrea sa va multumesc voua, acelor Oameni care ati 

contribuit la stropul de fericire adus ieri in viata unor copii singuri! ACEL multumesc....” – A.S., 
Timisoara 
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Grupuri de suport 

Grupurile de suport joaca un rol foarte important in procesul de vindecare, motiv pentru care se 
organizeaza, atat in Bucuresti dar si in alte orase ale tarii. 

 

In ciuda motivului care ii uneste pe cei care participa la astfel de intalniri, la sfarsitul acestora ei 
pleaca eliberati de durere si incarcati cu mai multa putere si speranta.  Nu se intampla minuni 
dar discutia onesta si plansul fara retineri poate aduce liniste in sufletul intunecat al unui parinte 
indoliat. Chiar daca dureaza putin, este un pas inainte si asta este ceea ce conteaza. 

Descoperind ca nu sunt singuri, realizand ca starile lor sunt normale si comune printre alti parinti 
indoliati, alinand la randul lor, alti parinti, toate astea ajuta la depasirea primei etape de doliu, 
care este cea mai dificila. 

 
 

“E.M.M.A. m-a ajutat sa inteleg in primul rand ca este normal ceea ce simt. 
Am inteles ca durerea si dorul sunt firesti, chiar si dupa o perioada lunga de timp. 
Mi-as dori ca toti parintii care si-au pierdut copilul sa constientizeze acest lucru si  

sa nu le fie teama sa exprime ceea ce simt. 
Lumea trebuie sa invete, sa inteleaga si sa respecte trairile parintilor care  

si-au pierdut un copil! 
In “familia E.M.M.A.” am simtit ca nu sunt singura, am fost ascultata, inteleasa  

si am gasit alinare. 
Aici am putut pentru prima data sa vorbesc deschis despre durerea pierderii unui copil. 

Si, nu in ultimul rand, aici este singurul loc in care mi se spune “mama”.  
Mama de Inger! "- A.V. 
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Mass- media 

 

Cum mediatizarea este esentiala pentru a transmite informatiile catre un numar foarte mare de 

persoane, Organizatia EMMA a continuat sa fie prezenta in atentia publicului, prin intermediul 

emisiunilor de radio si tv, difuzate de posturile nationale dar si locale. 

Mai mult decat atat, de-a lungul anului, a fost prezenta in diverse reviste sau ziare, ceea ce a dus 

la o crestere vizibila a numarului de membri inscrisi pe Forum-ul EMMA. 

 

Retelele de socializare sunt de asemenea una dintre caile de comunicare eficiente, feed-back-ul 

neintarziind sa apara. 
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Sit-ul E.M.M.A. 

 

Cum Organizatia EMMA, respectiv sit-ul si Forumul EMMA, s-au nascut din dorinta de a intinde o 
mana de ajutor Parintilor de Ingeri, in primul rand prin oferirea unor articole menite sa ajute la 
intelegerea amalgamului naucitor de stari prin care trec, site-ul EMMA este mereu imbogatit cu noi 
materiale. 
 
Unul dintre articolele imbogatite abordeaza un subiect extreme de delicat si de dureros in acelasi timp, 
fiind vorba despre decizia pe care trebuie sa o ia cuplurile care afla ca bebelusul care urmeza sa se nasca, 
are malformatii. 
 
Cum este mai bine? Pentru bebelus, pentru fratii/surorile mai mari, pentru toata familia?  Cum impaci 
credinta cu dorinta de nu lasa bebelusul sa sufere? 
 
Decizia aceasta este poate una dintre cele mai grele iar articolele postate pe sit-ul EMMA vin in 
intampinarea parintilor, intr-un mod neutru, fara a emite judecati, evitand astfel sa aduca si mai multa 
durere, ba din contram, incercand sa fie alaturi de cei care vor trebui sa traiasca pentru tot restul vietii 
lor, cu decizia luata, oricare ar fi ea. 
  
 
 

 

                

 

 

 

http://www.organizatiaemma.ro/resurse/decizia
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