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Ceva de Spus / Something to Say



Spune-mi Eli
Un roman grafic despre cei 25 de ani petrecuți de Eli în instituții. 

Mai mult de 2.5 ani și două variante. Mulți prieteni implicați. :

2014 – Teza de master a lui Dan

2015 – revista DOR, Romania.  

2017 – grant AFCN. 

Un roman grafic despre cei 25 de ani petrecuți de Eli în instituții. 

Mai mult de 2.5 ani și două variante. Mulți prieteni implicați. :

Teza de master a lui Dan (3 capitole) în UK. 

Romania.  



Spune-mi Eli – esența 

Eli:

Curajul de a mă deschide.

Grija față de alții: să nu 
mai fie copii abandonați!

Dan: 

Un instrument de 
conștientizare pentru 
dzinstituționalizare.mai fie copii abandonați!

Încurajarea colegilor să își 
spună poveștile – fără 
rușine față de ce ni s-a 

întâmplat. 

dzinstituționalizare.

100% o poveste reală 
trebui să zguduie fiecare 
cititor.

Un instrument de generare 
de empatie.

Un instrument de 
conștientizare pentru 
dzinstituționalizare..dzinstituționalizare..

o poveste reală – ar 
trebui să zguduie fiecare 

Un instrument de generare 



Spune-mi Eli – inovația

Un roman grafic non-ficțiune unic. 

Un subiect care nu a mai fost prezentat astfel, din perspectiva 
protagonistului. 

Conșitentizare profundă – o experiență de citit autentică. 

Un instrument de DI – întâlniri și cursuri naționale, la nivel de Un instrument de DI – întâlniri și cursuri naționale, la nivel de 
EU. 

Un produs frumos, ce duce subiectul în afara grupului de 
profesioniști din domeniu. 

Pune accent pe impactul individual al cruzimii teribile din 
instituții. 

Nu lasă uitării viețile celor din orfelinate. 

Un subiect care nu a mai fost prezentat astfel, din perspectiva 

o experiență de citit autentică. 

întâlniri și cursuri naționale, la nivel de întâlniri și cursuri naționale, la nivel de 

Un produs frumos, ce duce subiectul în afara grupului de 

Pune accent pe impactul individual al cruzimii teribile din 

. 



Spune-mi Eli –impact

EU/ UN / Ministere: aduce viața reală în birouri elegante. Subliniază nevoia de a 
accelera DI. Prezentat la mai mult de 30 de evenimente. A dus la 

Alte persoane din instituții: le motivează să își împărtășească 

poveștile, să înțeleagă abuzurile la care au fost supuse și sp lupte 

pentru drepturile lor. 

Publicul obișnuit: expunere la o realitate necunoscută.

subiectul în agenda publică într-un format și limbaj accesibil și

atrăgător. Crează conexiuni. 

Eli: feedback impresionant și copleșitor. Mai puțin rușinată față 

de trecut. Fericită să fie felicitată pentru curajul ei. A dus la 

co-fondarea unui serviciu de DI. 

aduce viața reală în birouri elegante. Subliniază nevoia de a 
accelera DI. Prezentat la mai mult de 30 de evenimente. A dus la UnLoc.

Alte persoane din instituții: le motivează să își împărtășească 

poveștile, să înțeleagă abuzurile la care au fost supuse și sp lupte 

expunere la o realitate necunoscută. Aduce 

un format și limbaj accesibil și

feedback impresionant și copleșitor. Mai puțin rușinată față 

ericită să fie felicitată pentru curajul ei. A dus la 



Becoming Eli – factori de succes
Curajul lui Eli, încurajată de un prieten apropiat, de încredere, de
multor ani. 

Timpul petrecut împreună de Eli și Dan
(2014-2017).

Interesul autentic al lui Dan pentru natura umană

Subiectul în sine – tulburător, a generat mult ecou. Subiectul în sine – tulburător, a generat mult ecou. 

Grup de prieteni – Zoli, Anca, Rox, Kitty, 

Despi, Luci, Tzecu.

Existența finanțătii & așteptarea cărții, 

După capitolele publicate de DOR. 

Chestie amuzantă: Eli și Dan s-au întâlnit î

In cauza lui Shrek! 

Curajul lui Eli, încurajată de un prieten apropiat, de încredere, de-a lungul mai 

Dan – încredere, empatie și multe cafele 

Interesul autentic al lui Dan pentru natura umană.

tulburător, a generat mult ecou. tulburător, a generat mult ecou. 

, Kitty, 

au întâlnit în 2007. 



Spune-mi Eli – finanțare, sustenabilitate, provocări

Un produs singular – finanțat de AFCN 
Veniturile din vânzări – finanțează munca de DI a 
de Spus. 
Edituri străine – interesate de traducere. 

Provocări: 
Proces de creare intens emoțional și ca timp 
(dedicarea lui Dan & Eli a fost cheie).
Logistica & distribuția.
Finanțarea pentru a tipări noi exemplare

sustenabilitate, provocări

AFCN și OSI. 
finanțează munca de DI a Ceva

interesate de traducere. 

Proces de creare intens emoțional și ca timp 

Finanțarea pentru a tipări noi exemplare.



Spune-mi Eli – pași următori

Lansarea UnLoc.Eu – un serviciu de 
în comunitate. 

Instrument de training & conștientizare

Analizăm variante de publicare în spaniolă și Analizăm variante de publicare în spaniolă și 
franceză. 

Plan pentru a doua carte, despre viața în 
comunitate și provocările ei. 

un serviciu de DI și sprijin 

conștientizare. 

Analizăm variante de publicare în spaniolă și Analizăm variante de publicare în spaniolă și 

Plan pentru a doua carte, despre viața în 



Vă mulțumim!

Elisabeta MoldovanElisabeta Moldovan
Dan Ungureanu: dan.paul.ungureanu@gmail.com

Vă mulțumim!

Moldovan: eli@cevadespus.roMoldovan: eli@cevadespus.ro
: dan.paul.ungureanu@gmail.com


