
 
 

 

In 2007 dupa ce mi-am pierdut fetita, socul si durerea, si 
asa foarte mari, au fost acutizate de lipsa sprijinului 
emotional si de lipsa unei legi care sa-mi permita sa o 
inmormantez. 
 

Din dorinta de a nu mai trece singure si alte mame prin ce 
am trecut eu, de a schimba legislatia referitoare la 
drepturile copiilor fara viata si ale parintilor acestora si 
pentru a ajuta mamele, respectiv familiile care au pierdut 
un copil, la vremea aceea, in Romania neexistand nimic in 
acest sens, in 2008 am infiintat Organizatia E.M.M.A. - 
Eternul Miracol Materna Alinare 
 

Cand m-am hotarat sa fac asta, mi-am spus ca “Daca voi 
ajuta si o singura mama, atunci moartea fetitei mele va 
capata un sens!” si iata ca dupa trei ani in care am ajutat 
mult mai multe decat o Mama de Inger, pot spune nu numai 
ca am dat un sens pierderii fetitei mele dar si ca motivatia 
mea a devenit pentru mine o adevarata misiune. 

De altfel numai faptul ca in 2007 si in 2010 Romania s-a aflat pe primul loc in UE in privinta 
mortalitatii infantile demonstreaza necesitatea existentei Asociatiei EMMA si vreau sa cred ca prin 
munca si perseverenta voluntarilor EMMA precum si prin sprijinul societatii, E.M.M.A. va fi un 
reper esential in procesul de vindecare prin care trec parintii indoliati dar si un simbol al 
compasiunii si al empatiei. 

Ma intristez de fiecare data cand ni se alatura un nou Parinte de Inger dar in acelasi timp ma bucur, 
deoarece stiu ca a ajuns intr-o comunitate in care se vorbeste “aceeasi limba”, in mijlocul careia nu 
va mai auzi cuvinte care ranesc, in care se va simti inteles si nu judecat si unde compasiunea si 
caldura sufleteasca vor fi calauze pe sinuosul drum al vindecarii.   

De trei ani, zi de zi caut sa gasesc modalitati prin care sa sensibilizez societatea fata de acest tip de 
trauma emotionala, precum si sa ofer Parintilor de Ingeri resursele de care au nevoie, pentru a 
regasi sensul si bucuria de a trai! Iar anul 2010 a fost un an bogat in activitati si reusite, din aceste 
puncte de vedere! 

Sunt profund recunoscatoare tuturor voluntarilor EMMA care au inteles cat e de importanta 
solidaritatea in actiunile noastre si mi s-au alaturat neconditionat, dedicandu-se trup si suflet 
acestei nobile cauze, atat din dorinta de a ajuta la randul lor, alti parinti de Ingeri cat si pentru a 
onora in acest minunat mod, memoria copilasului pierdut. 
 
De asemenea doresc sa le multumesc tuturor celor care ne-au sprijinit, intr-un fel sau altul, oricat 
de mult sau oricat de putin! Fiecare gest de intr-ajutorare conteaza mai mult decat se banuieste!   

Bianca Brad 
Presedinte Fondator Organizatia E.M.M.A. 
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Ziua Părinților de Îngeri 
 

Acest eveniment s-a nascut in urma multor mesaje primite de la parintii care au pierdut un copil 
inainte ca acesta sa se nasca si care sufereau ca cei din jur neaga existenta copilului lor, neapucand sa 

il cunoasca, isi puneau intrebarea: 

"Celor care isi pierd sotia/sotul li se spune "vaduv/a", daca acei copii care raman fara parinti, sunt 
numiti "orfani", noi, cei care am pierdut un copil, inainte ca acesta sa se nasca, ce suntem? Putem fi 

numiti parinti sau nu?..." 

Asa s-a nascut sintagma "Parinti de Ingeri " initial, evenimentul fiind menit sa ofere parintilor 
posibilitatea de a onora memoria copilasilor lor nascuti fara viata iar cei din jur, chiar daca nu i-au 
intalnit vreodata, sa le recunoasca si sa le respecte scurta lor existenta. 

In timp, Organizatia EMMA a devenit un reper pentru toti Parintii de Ingeri, evenimentul fiind 
dedicat tuturor copiilor, mici sau mari, care au plecat prea curand de langa noi, eveniment care se 
doreste a fi perceput ca "o petrecere pentru copii in lipsa lor", cum frumos a spus o Mama de Inger! 

  
 Ziua Parintilor de Ingeri este un eveniment luminos si colorat, care celebreaza viata copiilor oricat de 
scurta a fost ea; un eveniment in cadrul caruia parintii indoliati aprind lumanari si, ca ritual simbolic 
de despărţire, inalta la cer baloane colorate, pe care scriu mesaje catre copiii lor din Ceruri. 

In urma unei numaratori inverse, facuta in legatura directa prin telefon, in toate orasele 
organizatoare inaltarea baloanelor are loc simultan. 

 
Aflat la cea de a patra editie, evenimentul s-a desfasurat simultan in 16 orase din tara, precum  

si in Franta, Anglia si Germania. 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

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

TIMISOARA 
JOSSIGNY, LONDRA, KUMMERSBRUCK 

 

    

 

 

In 2008 au raspuns apelului 4 orase. 

In 2009 s-a organizat in 15 orase din 
tara si 3 din strainatate. 

In 2010 si in 2011 s-a organizat in 16 
orase din tara si 3 din strainatate 



 

Valul de Lumină 

 

"Ziua internationala a comoarii bebelusilor si a copiilor" este un eveniment care are loc anual, pe plan 
international, cand in aceeasi zi (15 octombrie) intre orele 19.00 - 20.00, in toata lumea se aprind 

lumanari care ard timp de o ora. Astfel, datorita diferentei de fus orar, se creeaza un Val de Lumina 
care inconjoara Pamantul. 

Miscarea de sprijinire a celor care trec prin pierderea unei sarcini sau a unui copil a inceput in Statele 

Unite in anul 1988 cand presedintele Ronald Reagan a declarat oficial luna octombrie ca fiind luna 

comemorarii bebelusilor si copiilor decedati. 

In 2002, la initiativa unui grup de parinti,  ziua de 15 octombrie a fost declarata in toate statele 
americane Zi oficiala pentru comemorarea bebelusilor si copiilor.  An de an miscarea s-a extins 

ajungand acum sa acopere toate continentele.  In 2010, in Romania, desi s-a organizat pentru prima 
oara, in urma apelului initiat de Organizatia EMMA au raspuns 13 orase! Evenimentul s-a desfasurat 

concomitent in cele 13 orase in care, la ora 19.00 fiind aprinse sute de lumanari in memoria 
copilasilor deveniti ingerasi. 

 

BUCURESTI, ALBA IULIA, BRASOV, BUZAU, CONSTANTA, CRAIOVA,  
DEJ, IASI, ORADEA, SATU MARE, SIBIU,TARGU JIU, TIMISOARA 

JOSSIGNY, LONDRA 
 
 

 

    

 

 

  
 

 

    



 

“Un gest din suflet – Cadoul E.M.M.A. De Sărbători” 

 
 

Organizatia E.M.M.A. desfasoara in luna decembrie Campania umanitara “Un gest din suflet”, prin 

care se ofera daruri mai multor copii proveniti din familii defavorizate. 

 Manifestarea se afla la cea de a treia editie si se desfasoara deja in noua orase ale tarii:  

Bucuresti, Brasov, Sibiu, Timisoara, Resita, Iasi, Buzau, Dej si Botosani.  

 Ideea de la care a pornit aceasta actiune a fost aceea de a da parintilor care si-au pierdut un copil 

sansa sa ofere un cadou unui copil sarman, in memoria ingerasului lor. 

 Alaturi de acesti parinti au venit insa si persoane care nu au trait o astfel de tragedie, dar au dorit sa 

ajute copiii si familiile lor sa petreaca niste Sarbatori mai fericite si mai indestulate. 

 Membrii din Bucuresti ai Organizatiei E.M.M.A. au mers duminica, 12 decembrie, la un centru din 

comuna Slobozia, judetul Giurgiu. Centrul este construit de catre parintele Valentin, care a adunat 

aici 20 de copii, unii impreuna cu mamele lor, altii copii abandonati, care traiesc cu totii exclusiv din 

ajutorul oamenilor binevoitori.  

 Voluntarii E.M.M.A. le-au dus copiilor alimente, produse de curatenie si igiena, medicamente si 

foarte multe jucarii, care au fost asezate sub un bradut impodobit pe loc de catre “spiridusii” E.M.M.A. 

Pe langa aceste bunuri, fiecare copil a primit cate un cadou personalizat. 

 Alaturi de Organizatia E.M.M.A. s-au aflat in acest an companiile farmaceutice Farmex si 

Sanofi-Aventis, care au oferit medicamente celor aflati in adapostul din comuna Slobozia. 

 

    

    

    
 



 

Forumul Național al Pacienților 

 
 Organizatia EMMA a participat la Forumul National al Asociatiilor de Pacienti din perioada 5-7 
martie 2010 care s-a desfasurat sub Inaltul Patronaj al Presedintiei Romaniei si cu participarea 

Ministerului Sanatatii.  
 

Organizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (C.O.P.A.C.) 
in parteneriat cu Colegiul Medicilor din Romania, Forumul a reprezentat un eveniment creat de 
asociatiile de pacienti pentru asociatiile de pacienti si reprezinta o premiera pentru ca a reunit 

 400 de reprezentanti ai 118 federatii si asociatii de pacienti din Romania.  
 
Printre lectorii care au participat se numara: Excelenta Sa Dl Cseke Atilla – Ministrul Sanatatii ; 

Excelenta Sa dl Cristian Irimie, Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii; Dl prof.dr. Vasile Astarastaoe, 
Presedinte CM ; Dr. Florin Chirculescu; Dr. Raed Arafat – Medicina de urgenta SMURD; Av Diana 

Georgescu – Medright Experts ;  
Dan Zaharescu – presedinte ARPIM; Petre Panculescu – Asociatia Producatorilor Romani de 

Medicamente; Eduard Dobre – PALMED;Alis Grasu – Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov; Dr 
Tudor Ciuhodaru; dr. Vasile Ciurchea ; Prof Dr Streinu Cercel – Ministerul Sanatatii; Prof Dr Ostin 

Mungiu, prof dr Mihai Berteanu  
 

În cadrul Forumului, au fost dezbătute teme precum: drepturile pacienţilor, rolul asociaţiilor 
de pacienţi, surse de finanţare, reţelele internaţionale de pacienţi, protecţie socială şi reintegrare 

socio-profesională. 
 

Ca reprezentativitate, Forumul a reunit pacienti din asociatiile de pacienti din Romania, 
autoritati, europarlamentari, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Casei Nationale 

de Asigurari de Sanatate, membrii ai Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, 
manageri de spitale, medici si farmacisti, reprezentanti ai societatii civile si ai mass 

media, asociatii ale studentilor in medicina, profesori universitari, companii farmaceutice 
si clinici medicale. 

 
 

In fata acestora EMMA a vorbit despre obiectivele Organizatiei si despre modul in care 
familiile indoliate au nevoie, trebuie si pot fi sustinute. 

 
 
 

    
 
 . 



 
 

Conferința Națională a Pacienților 

 
 

Conferinta Natională a Pacientilor, un eveniment dedicat informarii si imbunatatirii conditiei 
pacientului, la care au participat asociatii de pacienti din tara noastra, dar si reprezentanti ai 

Ministerului Sanatatii, ai Caselor de Asigurari de Sanatate (CNAS si CASAOPSNAJ), ai Directiilor de 
Sanatate Publica, oficialitati din cadrul Comisiilor de Sanatate din Camera Deputatilor si Senatul 

Romaniei, managerii celor mai importante spitale din Romania, medici, reprezentanti ai farmacistilor 
si companii farmaceutice. 

 
 

94 de speakeri, 50 de asociaţii de pacienţi, 3 zile de conferinţă, cei mai 
importanţi decidenţi din sănătate împreună cu reprezentanţii organizaţiilor 

specializate pe diferite afecţiuni la Conferinţa Naţională a Pacienţilor: 
eveniment dedicat îmbunătăţirii condiţiei pacientului român 

 
 
 
Printre partenerii oficiali ai acestei conferinte s-au numarat: Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale 

si Autoritatii Judecatoresti, Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, 
Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu", Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, 
Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore 

Alexandrescu". 

 
În cadrul Conferinţei Naţionale a Pacienţilor,  Organizaţia E.M.M.A., a vorbit despre drepturile 

copiilor nenăscuţi dar si ale familiilor indoliate care, in acest moment, in Romania, nu primesc 
sprijinul necesar. 

 
 
 
 

    
 
 
 

 



 

ONGFest 

 
 
Festivalul National al Organizatiilor Neguvernamentale din Romania – ONGFest este cel mai de 
anvergura eveniment al sectorului neguvernamental din Romania, un promotor al participarii publice, 
al comportamentului filantropic si voluntar, dar si o oportunitate de a aduce ONG-urile in atentia 
cetatenilor si a publicului larg. 

 

Organizat anual, ONGFest isi propune sa contribuie la sporirea numarului de cetateni implicati activ 
in comunitate, la dezvoltarea spiritului asociativ si la cresterea implicarii asociatiilor si fundatiilor din 
Romania in societate. 

 

 

Organizatia EMMA a participat pentru a doua a 
doara la acest eveniment, in scopul de a 
interactiona direct cu alte ONG-uri dar si cu 
cetatenii, in vederea promovarii acesteia precum 
si pentru atragerea de fonduri prin 
redirectionarea celor 2% din impozitul lor catre 
ONG, publicul nefiind inca familiarizat cu aceasta 
modalitate de intr-ajutorare 

De asemenea s-a urmarit atragerea de noi 
voluntari astfel ca impreuna, prin eforturile 
sustinute, sa poata imbunatatii serviciile catre 
societate. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

"Daca dorim sa traim intr-o lume mai 

buna trebuie sa contribuim la creearea ei, 

pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim 

in lume."  

(Mahatma Ghandi). 



 

   Conferințele O.A.M.G.M.A.M.R. 
 

 
 

In luna mai, Organizatia E.M.M.A. a participat la prima conferinta a moaselor din Romania, intitulata 
„Forum pentru sanatatea femeii gravide”, in cadrul careia a sustinut lucrarea: „Suportul emotional in  
pierderea sarcinii sau a unui nou nascut”. 

 

Pe 29 octombrie 2011, Organizatia E.M.M.A., a participat la cea de a II-a Conferinta anuale internationale, 
organizata de Filiala București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România.  
Tema conferintei a fost: 

            
„PROVOCARI, DIFICULTATI SI DIRECTII VIITOARE IN PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL”. 

 
Peste 400 de asistenți medicali, moașe și invitați au participat la acea conferința subsumată temei “Profesia    
de asistent medical și moașă la început de sec XXI”, conferința care a oferit concluzii interesante privind  
soluțiile pentru asigurarea calității serviciilor oferite de asistenți medicali și moașe. 
 

    In cadrul unuia dintre workshop-uri dedicate moaselor, Organizatia E.M.M.A. a prezentat in premiera 
nationala, filmul “Unii bebelusi mor” produs de compania Langdon. Acesta este un documentar  
axat pe problema nasterii unui copil fara viata, precum și programul de terapie a trei famili, utilizat pentru a-i 
ajuta pe acestia sa faca față pierderii copilului lor. 

 

    
 

    



 

 
Conferința M.I.S.S. Foundation 

 
 

Organizatia EMMA a participat in perioada 2-4 septembrie 2010 la Conferinta Fundatiei M.I.S.S., 

desfasurata o data la doi ani in Phoenix, Arizona. 

 

 Fundatia M.I.S.S., infiintata in 1994 de Joanne Cacciatore , mama a patru copii pe pamant si a unei 

fetite in Ceruri, are acelasi scop ca si organizatia infiintata in Romania, acela de a sprijini familiile 

care trec prin drama pierderii unui copil. 

 Ca si in anii precedenti, programul conferintei a fost deosebit de ofertant. Timp de trei zile, in 

intervalul 8.30-20.30 s-au desfasurat simultan 4 seminarii, toate pe tema pierderii unui copil, 

sustinute de specialisti in domeniul psihologiei, psihiatriei, persoane care au studiat indelung 

implicatiile unei astfel de traume. 

 Printre doctori, asistente si moase s-au numarat si patronii unor case de Servicii Funerare, care au 

venit sa participe la aceasta Conferinta din dorinta de a intelege mai bine si de a invata cum pot ajuta 

familiile indoliate, cum le pot veni in intampinare in momentele tragice ale despartirii de copilul lor. 

 Evenimentul a prilejuit si intalnirea parintilor care au trecut printr-o astfel de drama, ei fiind liberi sa 

isi exprime sentimentele, sa isi planga durerea, sa primeasca alinare dar si puterea de a merge mai 

departe. 

 Ultima zi a gazduit sedinta de lucru a Fundatiei, la care au participat doar voluntarii activi si 

persoanele care conduc grupuri de suport din diferite tari. In cadrul acestei sedinte s-au discutat 

probleme organizatorice, s-au impartasit experiente si s-au cautat solutii de depasire a problemelor 

intalnite in cadrul fiecarei organizatii prezente. 

In urma contactelor stabilite in cadrul Conferintei MISS, in luna octombrie 2011, cand Organizatia 

EMMA va participa la o noua Conferinta OAMGMAMR, il va avea drept invitat, pe Prof. Dr. John 

DeFrain, profesor in cadrul Colegiului de Resurse Umane şi Ştiinţe Familie, Universitatea din 

Nebraska-Lincoln. Prof. Dr. John deFrain are o experienta de peste 20 de ani,din 2001 fiind dedicat 

cercetarii mortalitatii infantile şi sprijinirii familiilor care se confruntă cu nasterea unui copil fara 

viata. 

„Ca si la editia anterioara, participarea la aceasta Conferinta a 

fost o experienta extraordinara. Am intalnit oameni sufletisti, 

care lupta cu toate resursele pentru a ajuta parintii greu 

incercati un urma pierderii unuia sau mai multor copii. Am 

venit cu tolba plina de idei pe care, cu ajutorul voluntarilor 

Organizatiei EMM, le voi pune in practica si sunt convinsa ca 

vom reusi sa schimbam situatia si mentalitatea actuala, vizavi 

de astfel de traume”, a declarat Bianca Brad  



 

Grupuri de suport 

 

Pierderea unui copil declanseaza efecte puternice in plan psihic (nervozitate excesiva, tristete, 
anxietate, depresie, nesiguranta cu privire la viitor, etc. ), de cele mai multe ori neglijate atat de catre 
parinti cat si de catre medici, care se concentreaza asupra componentei strict medicale a situatiei. 

Un caz aparte il reprezinta parintii care si-au pierdut copilul inainte de a se naste, durerea lor fiind cea 
mai putin inteleasa. Resursele personale sunt foarte importante in confruntarea cu durerea pierderii 
unui copil si apartenenta la un grup de suport, format din persoane care se confrunta cu aceleasi 
realitati, poate sa contribuie la dobandirea sau consolidarea acestor resurse si la reducerea problemelor 
emotionale.  

Din acest motiv si deoarece in societatea romaneasca discutia despre copii pierduti in acest mod este inca un 
subiect tabu, Organizatia E.M.M.A. a organizat in Bucuresti grupuri de suport destinate exclusiv parintilor de 
ingeri, inca de la inceputul activitatii sale, pe parcurs adaugandu-se noi orase, precum Sibiu, Timisoara si Iasi 
  

Principalele avantaje ale participarii la un grup de suport sunt urmatoarele: 

 Ascultand pe altii vorbind despre suferinta lor, poti intelege mai bine propriile sentimente care te coplesesc.  

 Poti diminua starea de izolare spre care tinzi, cand vezi ca nu esti singur si ca sentimentele tale sunt normale 
si comune printre alti parinti care au suferit o pierdere. Esential e ca te simti cu adevarat inteles. 

 Poti obtine alinare de la ceilalti si, in timp, poti oferi la randul tau alinare altora in nevoie, ceea ce te poate 
face mai confident si mai motivat sa treci peste durere.  

 Participarea regulata la un astfel de grup iti poate da o dependenta benefica, care poate functiona ca o 
ancora de care sa te agati in aceasta perioada foarte dificila.  

 Daca participi la o intalnire de acest gen numai intre barbati poti beneficia de anumite avantaje ca, de 
exemplu, atentia speciala catre anumite subiecte pe care nu te simti confortabil sa le discuti in cadrul unei 
intalniri mixte (barbati si femei). De asemenea poti sa plangi mai usor.  

“Intalnirea de aseara a fost extraordinara pentru mine. Desi recunosc, ca m-au rascolit amintirile, pot 
spune ca a fost mult mai bine pentru ca am putut sa vorbesc despre ceea ce e in mintea mea tot timpul.Am 
putut sa ma exteriorizez, sa-mi descarc sufletul, sa-mi plang durerea si copilul fara ca nimeni sa-mi 
stanjeneasca trairile.M-au ascultat ,mi-au respectat amintirile si au avut toata rabdare din lume si m-au 
lasat sa vorbesc despre iubitul meu ingeras…despre nelinistea care nu-mi da pace..... 

 

“Intalnirea de aseara a fost minunata, emotionanta si calda! Nici un psiholog nu te poate ajuta sa te 
descarci mai mult, nici o terapie nu-ti poate alina sufletul asa cum o face o intalnire de genul..... 

 
“A fost prima mea "intalnire de suflet" si sigur voi mai veni pentru ca acolo m-am simtit ca intr-un loc unde 
cunosteam de mult pe toata lumea si toata lumea ma cunostea pe mine.M-am simtit inconjurata de caldura 
si m-a socat in cate cuvinte spuse de mamici, m-am regasit pe mine, parca vorbeam eu! A fost intr-adevar o 
intalnire de suflet si am gasit ceva bun de invatat de la fiecare mama de inger care a fost acolo.”  

 



 

 
 

Întâlniri de lucru 
 
 

In cadrul intalnirilor de lucru se analizeaza activitatea pana in acel moment si se traseaza urmatoarele 
responsabilitati sau sunt intalniri in cadrul carora se pregatesc evenimentele ce urmeaza sa aiba loc. In 
imaginile de mai jos sunt surprinse pregatirile pentru Ziua Parintilor de Ingeri, cel mai mare eveniment 

EMMA, intalnire la care s-au facut pachete care au fost trimise filialelor EMMA, din tara, cu materiale de 
promovare (brosuri, afise, fluturasi), precum si pernute pentru noile mamici.  

 

 
 
 

                     

 

               



 

 

Sit-ul E.M.M.A. 

 

Site-ul Organizatiei E.M.M.A ( www.OrganizatiaEmma.ro) a fost creat pentru ca oricine a pierdut un copil, sa 
nu se mai simta singur si judecat, sa se simta inteles si pentru a oferi  necodnitionat, parintilor indoliati, 
sprijinul emotional si alinarea de care are nevoie 

 
Pe site sunt articole scrise de specialisti din strainate, traduse de voluntarii organizatiei, articole ce vin in 
sprijinul parintilor care au pierdut unul sau mai multi copiii, ajutandu-i sa inteleaga starile prin care trec . De 
asemenea sunt si articole pentru apropiatii acestor parinti dar si pentru membrii familiilor, pentru ca acestia 
sa invete ce sa spuna si mai ales, ce sa nu spuna, pentru a nu-i rani si mai rau.  
 
In fiecare an, sit-ul este imbogatit cu noi materiale informative, in 2010 fiind postate articole precum:  
"Blocajul in trauma", "Drepturile copiilor ingeri si ale parintilor lor" precum si adaugate noi 
capitole, subiectelor: "O noua sarcina" sau "Pentru copii”. Cel din urma ofera acum o explicatie mult mai 
amanuntita despre felul in care copiii infrunta pierderea cuiva drag, articol care, cu siguranta va ajuta 
parintii/familiile sa inteleaga si sa invete cum isi pot ajuta copiii, sa inteleaga, sa accepte si sa depaseasca 
pierderea surioarei/fratiorului mai mic. 
 
Organizatia E.M.M.A este singura organizatie din Romania care sprijina  parintii de ingeri si pentru a le 
putea oferi cat mai rapid sprijinul moral de care au nevoie a fost creat si Forum-ul E.M.M.A. , pe care Parintii 
de ingeri l-au descris ca fiind “balsamul sufletelor indurereat”, singurul forum unde au gasit alinare dar si 
putere pentru a invata sa traiasca cu durerea pierderii propriului copil.  

 
Site-ul organizatiei E.M.M.A are pagini si in limba engleza, germana si in curand, si in franceza. 
 

Ce inseamna site-ul si forumul E.M.M.A pentru Parintii de Ingeri? 
 
 

“Fara E.M.M.A. nu cred ca as fi trecut usor peste pierderea lui Alexis...aici este singurul loc in care pot 
plange si pot spune ce simt, fara sa fiu aratata cu degetul si fara sa fiu privita ciudat.” 

 
“Forum-ul e ca o terapie de grup, aici am primit putere sa ma ridic, sa merg mai departe si m-a ajutat 

sa nu-mi pierd Speranta. .................” 

 

                

http://www.organizatiaemma.ro/


 

Mass- media 

 

In vederea promovarii Organizatiei EMMA, cu scopul de a informa membrii societatii despre 

existenta acesteia, astfel incat cei in nevoie, sa stie unde pot gasi sprijin, a fost asigurata o prezenta cat 

mai vizibila atat in presa scris cat si in cea vorbita. Fie ca a fost vorba de radio, televiziune, reviste sau 

ziare, E.M.M.A. a fost prezenta atat pe posturile si in publicatiile din Bucuresti cat si in orasele din 

tara, in care sunt voluntari E.M.M.A. 

 

Mesajele si inscrierile ulterioare pe sit-ul, respectiv forum-ul E.M.M.A.arata ca aceste aparitii au 

impactul pe care ni-l dorim si care este binevenit pentru toti membrii societatii.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proiect de lege 

 

In 2010, organizatia EMMA a participat la Sedinta Inaugurala a Subcomisiei Parlamentare 

pentru Demnitate Umana, in cadrul careia a vorbit despre importanta formularii si a aprobarii 

unei legi care sa ajute si sa protejeze familiile indoliate. 

 

Ulterior, in cadul unei audiente, a prezentat proiectul de lege referitoare la drepturile copiilor 

nascuti fara viata si ale parintilor acestora. 

 

Printre aspectele care vor face subiectul acestei legi se numara: 
 

 recunoaşterea identităţii fătului de la mimim 20 de săptămâni de sarcină, respectiv de la 
o greutate minimă de 500 de grame;  

 eliberarea unui certificat de viata care sa ateste existenta copilului, chiar si numai 
intrauterin;  

 trecerea pe certificat a prenumelui ales de parinti, inlocuirea termenului „ nascut mort” 
cu „nascut fara viata”;  

 instituirea unui Registru special pentru inregistarea copiilor nascuti fara viata, astfel 
incat  informaţiile statistice si analizele colectate, sa duca la identificarea cauzelor, a 
factorilor de risc şi permitand corectarea acestora. 

 etc 
 

                          



 

  Maternitatea Giulești 

   16 august 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

      



 

Amintiri prețioase 

 

Organizatia E.M.M.A. isi doreste sa doteze toate maternitatile din Romania cu kit-uri pentru amintiri, 

astfel incat parintii care isi pierd copiii inainte de nastere, in timpul sau la scurt timp dupa nastere, sa 

poate avea macar cateva amintiri pretioase cu copilasul lor.  

In alte state aceasta practica este de multa vreme o normalitate, adoptata in urma studiilor facute in 

decursul a multor ani de zile, care au aratat ca pentru a usura procesul vindecarii si pentru a putea 

merge mai departe, parintii indoliati au nevoie sa-si ia „Bun ramas” de la copil. 

In Romania practica este total opusa, parintilor, fiindu-le refuzata cererea de a-si vedea copilul ba 

chiar fiindu-le indicat sau nu-si vada copilul.  

Pentru prima oara in Romania, o tanara familie al carei baietel s-a stins la varsta de doar doua luni 

( in care a fost spitalizat, parintii neavand posibilitatea sa petreaca timp cu el), a beneficiat de 

indrumare in acele momente grele, si a primit si un kit, precum se procedeaza in clinicile din 

strainatate.  

 

EMMA le-a oferit acestora posibilitatea de a-si petrece timpul impreuna cu baietelul lor, momente 

surprinse intr-un emotionant album foto, de altfel unicele lor fotografii cu fiul lor, precum si un kit 

pentru amprente, toate aceste devenind cele mai de pret amintiri ale acelor parinti indurerati. 

                                   

 

 

         

 



 

 

Sponsorizare 

 

Organizatia E.M.M.A. a obtinut prima sponsorizare semnificativa destinata dotarii unei maternitati cu 

cardiotocograf (monitor fetal), o sonda vaginala pentru ecograf si mobilier pentru trei saloane, pentru femeile 

insarcinate. 

Este vorba de Maternitatea Bucur din Bucuresti (10.500 euro materializati in produsele deja mentionate, oferite 

de Clubul Rotary, direct maternitatii Bucur) 

 

     

  

 



 

 

 

Donație 

 

Anul 2010 s-a incheiat spectaculos, EMMA obtinand pe data de 28 decembrie, prima sponsorizare 

destinata actiunii umanitare"Un gest din suflet", oferita de BRD - Bucuresti, respectiv 21.400 lei.  

Toti banii au fost folositi pentru a cumpara medicamente, alimente si imbracaminte groasa de iarna, 

de care au beneficiat peste 200 de copii, din trei centre diferite aflate in comuna Voluntari, comuna 

Slobozia si in comuna Rosu. 

 

 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

Raport financiar 

 

 

 
 


