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Valentin - proiect umanitar
Asociația Catharsis Brașov, persoană juridică română de drept privat și
utilitate publică, acreditată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca furnizor
de servicii sociale, înregistrată în Registrul ANAF al entităților și unităților de
cult, lansează proiectul umanitar ”Valentin”.
Nume și prenume beneficiar: Fudulu Valentin Daniel, adolescent în vârstă de 16
ani, copil abandonat în spital la vârsta de 7 luni, după ce i-au fost amputate brațul și
piciorul stâng.
Data și locul nașterii – 24.05.2003, municipiul Făgăraș, județul Brașov
Diagnostic: bont de amputație braț stâng și coapsă stângă, postcombustional,
cicatrici cheloide postcombustional regiune craniocerebrală
Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții.
Costul proiectului: aproximativ 240.000 euro
Implementarea proiectului: octombrie 2019 – mai 2021.
Obiectiv: strângere de fonduri, 240.000 euro, necesare pentru:
1. Schimbarea protezei de la piciorul amputat, cu un dispozitiv mai performant
(Proteză de coapsă cu picior Pro-Flex XC Torsion, articulație de genunchi Rheo
Knee XC, manșon intern de silicon Iceross Seal – In XTF, cupă provizorie din
termolynsteif, cupă definitivă din termolyn soft si supapă vacuum Ossur, model
anexat). Costul estimativ al dispozitivului este de 257.103 lei (54.151 euro; 59.498
dolari, calculat la cursul valutar BNR din data de 09.10.2019).
Motivul: proteza pe care o poartă în prezent, recomandată cu doi ani în urmă pentru
perioada 14 - 18 ani, este degradată, foarte grea, scârțâie la fiecare pas, îi
îngreunează mersul, îi produce răni și îi deformează coloana vertebrală.
Pentru îmbunătățirea mersului, Clinica OrtoProfil Tg. Mureș i-a recomandat
schimbarea protezei cu un dispozitiv medical mai performant care îi asigură

confortul fizic și psihic în timpul mersului, posibilitatea de a urca/coborî cu ușurință
treptele, de a merge normal, ca și cum ar merge cu propriul picior.
Schimbarea protezei se va face la Clinica OrtoProfil Tg. Mureș. Pentru inițierea
demersurilor este nevoie de programare, internare, luarea măsurilor și achitarea a
jumătate din costul dispozitivului. Cea mai potrivită perioadă pentru acest demers
ar fi vacanța de primăvară, aprilie 2020.

Pentru schimbarea protezei cu noul dispozitiv este nevoie de o a doua internare
(perioadă în care se urmărește acomodarea cu noul dispozitiv) și achitarea integrală
a acestuia. Acest demers ar putea fi finalizat în vacanța de vară, iulie – august 2020,
dacă vom dispune de fondurile necesare.
2. Protezarea brațului stâng amputat, cu un dispozitiv care îi asigură mișcarea
brațului de la cot și a fiecărui deget, în parte, ca și cum ar fi propria mână (conform
modelului anexat). Costul dispozitivului este de 395.000 lei (83.195 euro; 91.410
dolari, calculat la cursul valutar BNR din data de 09.10.2019).

Brat Utah Arm 3 Plus, cupa protetica, mana bionica I-Limb Ultra Revolution

Inițierea demersului poate fi posibilă dacă asigurăm jumătate din cost. Cea mai
potrivită perioadă pentru internare ar putea fi vacanța de Crăciun, decembrie 2020.
Costul total al dispozitivului este estimat la suma de 83.195 euro. Precizăm, că
Valentin a fost evaluat de specialiștii OrtoProfil Tg. Mureș, în data de 02.09.2019.

3. Operație estetică facială - cicatrici cheloide postcombustional și implant de
păr regiune craniocerebrală (partea stângă arsă), pe baza recomandărilor făcute
de chirurgul Marcel Albean, medic primar specializat în chirurgie plastica si
microchirurgie reconstructivă, care i-a salvat viața. Valentin a suportat cu stoicism
peste 60 de operații până în prezent. Pentru îmbunătățirea aspectului fizic prin
operație estetică, implant de păr și reconstrucție ureche, Valentin a fost programat
la Spitalul Sf. Constantin Brașov, în vacanța de iarnă, decembrie 2019.

Costul intervențiilor chirurgicale, operație estetică și implant de păr ~ 10.000
euro.
Costul total al proiectului include și costurile aferente internărilor la OrtoProfil Tg.
Mureș pentru protezarea brațului stâng și a coapsei stângi, la Spitalul Sf. Constantin
Brașov pentru operația estetică facială și implantul de păr.
4. Achiziționare și dotare locuință (mobilă pentru bucătărie, sufragerie,
dormitor; covoare; aparatură electrocasnică: frigider, aragaz, mașină de
spălat rufe, mașină de spălat vase, aspirator; televizor; computer) – 90.000
euro.
Având în vedere faptul, că după împlinirea vârstei de 18 ani, 24.05.2021, Valentin
este nevoit să trăiască într-un centru pentru persoane cu handicap, ne propunem săi achiziționăm o locuință, proprietate personală, care să-i asigure condiții optime de
viață decentă, confort și siguranță, liniște și o viață independentă. Pentru a acoperi
toate aceste nevoi speciale, apelăm la bunăvoința și altruismul oamenilor de bună
credință, persoane fizice și juridice, din țară și străinătate. Valentin are nevoie de
noi toți pentru a trăi o viață normală. Solidaritatea umană este unica soluție.
Pentru implicare și generozitate, vă mulțumim!
Valoare proiect:
Proteză picior: ~ 54.151 euro
Proteză braț: ~ 83.195 euro
Operație estetică și implant păr – 10.000 euro
Locuință – 90.000 euro
Istoricul cazului:
Valentin provine dintr-o familie monoparentală, cu 11 copii, dintre care primii 8 au
fost abandonați. Niciunul nu a fost recunoscut de tată și nici nu există posibilitatea
reintegrării vreunuia în familia biologică, mama lor fiind o femeie foarte săracă.

În 6 ianuarie 2004, Valentin a fost lăsat singur într-o încăpere sărăcăcioasă, lângă
un grajd. Dormea liniștit, înfășurat în zdrențe, lângă o sobă veche. Mama lui,
împreună cu frățiorii mai mari, a plecat să hrănească animalele, fără să se gândească
măcar o clipă că la întoarcere și-ar putea găsi copilașul în flăcările iadului. De la o
scânteie, ”pătuțul” în care dormea copilașul, a luat foc. Ardeau zdrențele și ardea în
același timp corpul fraged al micuțului de numai 7 luni... Plânsul copilașului și
strigătele disperate ale fraților, speriați de fum și de flăcările care au cuprins
încăperea, au ajuns la urechile mamei. Ambulanța a ajuns la timp, medicii i-au salvat
viața, dar i-au amputat mâna și piciorul stâng, rămânând mutilat pentru toată viața.
O săptămână mai târziu, mama l-a abandonat în Spitalul de Pediatrie Braşov, pentru
că acasă mai avea alți șapte copii. De atunci, nu l-a mai vizitat niciodată.
Până la vârsta de un 1 an și 8 luni, Valentin a crescut în Spitalul de pediatrie Brașov,
bucurându-se de îngrijiri, tratamente și afecțiunea întregului personal. Din spital,
micuțul, fără mânuța și piciorul stâng, cu o înfricoșătoare cicatrice pe față, a fost
transferat la Centrul de Plasament ”Micul Prinț” Brașov, unde a rămas timp de șase
luni. La vârsta de 2 ani și 4 luni, copilașul a fost transferat la Centrul de Plasament
”St. Patrick” din Hărman. Doi ani mai târziu, la vârsta de 4 ani și 4 luni, micuțul a
fost încredințat unei familii de asistent maternal. La vârsta de 6 ani a fost transferat
pentru a doua oară la Centrul ”St. Patrick” din Hărman, unde a rămas până la vârsta
de 15 ani și 6 luni. Aici, alături de alți copii, abandonați și ei, s-a simțit total diferit,
sentiment care s-a accentuat odată cu începerea școlii. Printre colegii de clasă s-a
simțit neputincios, neavând o mână și un picior.
Frustrările, constrângerile și privirea celor din jur deveneau tot mai apăsătoare și
cu trecerea anilor, se simțea măcinat de întrebarea: ”de ce eu sunt altfel?”. Simțindu-

se pedepsit de soartă, a căutat răspunsul în fața Altarului și încet, încet, s-a
”împrietenit ” cu Dumnezeu. Astfel, a cunoscut o altă lume, lumea oamenilor buni,
altruiști, care l-au tratat ca pe propriul copil, ajutându-l să se simtă util, ca și ceilalți
copii care fac ceva, chiar și cu o singură mână.
Fiind angrenat în activități educative, atât de colegi, cât și de profesori, Valentin a
învățat să utilizeze computerul, să cânte la pian, să frecventeze biserica, să se
pregătească pentru Evaluarea Națională și pentru a alege cea mai potrivită meserie
pentru viitor. Dar, în 6 februarie 2019, când era elev în clasa a VIII-a, ultimul an
gimnazial, la jumătatea anului școlar a fost transferat la Centrul de plasament
”Andreea” Râmnicu Vâlcea. Cei care au decis ce este mai rău pentru Valentin, nu
au ținut cont de faptul că el era elev în ultimul an gimnazial, de principiul
continuității și mai ales de nevoia de pregătire pentru Evaluarea națională și
admiterea în liceu.

Valentin se afla în riscul de a-și petrece toată viața în centre

pentru persoane cu handicap. Pentru a preveni un eșec școlar, marginalizarea și
excluziunea socială, Asociația Catharsis Brașov a inițiat demersurile de identificare
a unei familii de plasament. Din data de 1 Iunie 2019 se află în plasament familial
în Brașov, unde se simte în siguranță, este fericit. Pentru noi, Valentin este inspirație
și motivație, este eroul unei povești triste cu happy-end.
În prezent este elev în clasa a IX-a, Colegiul Mircea Cristea Brașov, profil Producție
Media, Film și Televiziune.

Valentin însuși se implică în realizarea proiectului umanitar care îi poartă numele ”Valentin”.
Întrucât, suma necesară pentru implementarea acestui proiect este foarte mare, vom
apela la mai multe companii din țară și străinătate.
Valentin merită să fie ajutat, să se bucure de viață așa cum se bucură fiecare
adolescent de vârsta lui. Valentin se remarcă prin voință și determinare, prin
potențial intelectual și talent muzical înnăscut. Merită să fie încurajat, să fie susținut
pentru a studia, pentru a se dezvolta normal în plan emoțional și intelectual, pentru
a se integra cu ușurință și pentru a se adapta oricărui mod de viață.
În speranța, că și dumneavoastră vă veți alătura eforturilor noastre pentru
îmbunătățirea calității vieții unui minor abandonat, mutilat pe viață, vă
mulțumim!
Orice sumă donată este binevenită. Vă rugăm, precizați scopul plății: protezare
picior amputat, protezare braț amputat, operație estetică facială, implant de
păr, achiziționare și dotare locuință.
Date bancare:
ASOCIAȚIA CATHARSIS BRAȘOV
BANCA COMERCIALA ROMANA, SUCURSALA BRAȘOV
Bulevardul 15 Noiembrie nr. 90 A
SWIFT: RNCBROBU
Cont lei:

RO39 RNCB 0053 0485 9041 0001

Cont euro: RO12 RNCB 0053 0485 9041 0002
Cont dolari: RO82 RNCB 0053 0485 9041 0003

Echipa de implementare a proiectului:
Silvia Tișcă - asistent social
Maria Teherciu - psiholog
Simona Stoian - economist contabil
Azota Popescu - coordonator proiect

Parteneri:
OrtoProfil Brașov
OrtoProfil Tg. Mureș
Spitalul Sf. Constantin Brașov
Fundația Sunshine Romania
Președinte,
Azota Popescu

