
                       

Balul Bucuriei, ediția I, este organizat în beneficiul copiilor cu autism 
cazuri sociale ai Asociației de Terapie Comportamentală Aplicată 
(ATCA), astfel încât aceștia să poată beneficia de terapie recuperatorie 
și kinetoterapie gratuite și în anul 2017. Sunt așteptați să vină peste 300 
de persoane din mediul de afaceri, persoane publice cunoscute, 
reprezentanți ai ambasadelor și artiști de renume.  
  
Organizator: ATCA 
Co-organizatori: Palatul Ghica Tei, Teatrul Național din București, Fundația Calea 
Victoriei 
Data: 17 decembrie 2016, ora 19.30 
Loc de desfășurare: Palatul Ghica Tei, Sala de Bal 
Amfitrioni: Veronica Soare 
Invitați speciali: Maia Morgenstern, Felicia Filip și personalități marcante ale 
marilor scene de teatru  
Concept eveniment: Artă și bucurie 
  
Tema evenimentului se axează pe sentimentele de bucurie pe care arta, sub orice 
formă ar fi prezentată, le stârnește în suflet oamenilor, indiferent de mediul din 



care provin sau de condiția fizică avută. Agenda acestui eveniment reunește mari 
artiști ai teatrului și muzicii românești alături de copii cu autism aproape 
recuperați și integrați social. Momentele de spectacol, muzică și dans, alături de 
un recital de poezie și pian al copiilor cu autism, doresc să arate bucuria pe care 
acești copii o au în fiecare zi și ceea ce pot realiza, cu educația și grija adecvate. 
 
Scopul evenimentului din acest an este de a mobiliza comunitatea, mediul de 
afaceri și persoanele fizice interesate în a susține cauza a 15 copii cu autism cazuri 
sociale, arătând astfel că, împreună, orice obstacol poate fi doborât. Mai mult, 
dorim ca din fondurile strânse cu această ocazie să putem achiziționa și testul 
ADOS, astfel încât să putem oferi gratuit oricărui copil caz social suspectat de 
autism evaluare și diagnosticare gratuite. 
 
Programul va începe cu primirea invitațiilor, care vor putea savura o elegantă 
selecție de vinuri și vor putea admira expoziția de artă cu vânzare caritabilă ce 
conține atât lucrări pe pânză ale micuților cu autism, cât și obiecte 
personalizate ale marilor artiști ai Teatrului Național din București (TNB).  
De asemenea, invitații vor putea achiziționa, tot de la intrare, bilete pentru 
Tombola de la Miezul Nopții, a căror premii au fost donate cu adâncă 
generozitate de fashion designeri contemporani. 
Apoi, programul artistic va fi deschis de către câțiva dintre cei mai renumiți 
artiști ai TNB, urmat de un înduioșător recital de poezie și pian al copiilor cu 
autism, urmat de momente de dans, și culminând cu o efervescentă prestație 
scenică a Feliciei Filip. 
În momentele de pauză publicul prezent va putea savura un minunat bufet 
suedez organizat de Palatul Ghica și va putea degusta cocktail-uri elegante. 
Seara va fi închisă cu mulțumiri tuturor donatorilor și sponsorilor 
participanți ai evenimentului social. 

 

 

 

 

 

 



Pachet Susținător 
 

 

 Invitație de două persoane la eveniment; 

 Mulțumiri în prezentarea moderatorului la început și la final; 

 Expunerea brandului în cadrul evenimentului prin roll-up în sala; 

 Prezența logo-ului pe site-ul evenimentului la secțiunea 

SUSȚINĂTORI; 

 Posibilitatea de a introduce un produs personalizat al companiei 

în goodie-bags-urile oferite invitaților la eveniment; 

 Menționarea numelui brandului în 3 comunicate de presă emise 

de ATCA înainte și după eveniment referitoare la Balul Bucuriei; 

 Postare dedicată cu logo-ul brandului pe pagina de Facebook a 

evenimentului. 


