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MISIUNE și OBIECTIV

VIZIUNE

MISIUNEA noastră - să ocrotim copilul,
născut sau nenăscut, aflat în dificultate,
fără niciun fel de discriminare, până la
integrarea sau re-integrarea sa în mediul
familial și social.

În viziunea Pro-vita, demnitatea şi
valoarea inerente fiecărui om sunt
recunoscute şi respectate de la concepţie
şi până la moartea naturală. Pro-vita ajută
la construirea unei culturi a vieţii, văzând
în fiecare existenţă un bun în sine,
necondiţionat de „utilitatea” pe care
aceasta o are pentru alţii sau pentru stat
ori alte structuri sociale.

OBIECTIVUL nostru final este reinstituirea
protecției legale depline pentru copilul
nenăscut.

VALORI ESENȚIALE
Familia, ca centru al organizării sociale

Viața umană de la începuturile sale (de la
concepție), ca valoare supremă

Credința în Dumnezeu, ca fundament al
întregii vieți

Educația, ca instrument esențial pentru
dezvoltarea personală

ECHIPA

Valeria Gheorghe – director economic

Bogdan Stanciu – președintele Consiliului
director, coordonator general

Ionuț Doru Blejușcă – avocat colaborator

Roxana Puiu – psihoterapeut, consilier,
coordonator al programului educațional
„Vreau să aflu!”

Victor Emanuel Sterpu – webdesigner
Ioana Parfeni și Alex Vasile – grafică/DTP

Ioana Ursu – voluntar, coordonator al
proiectului „Valea Părului”

Voluntari
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Întâmpinare
2011, cel de-al șaptelea an de activitate, a însemnat finalul „copilăriei” pentru filiala
bucureșteană a PRO VITA. A fost anul în care am obținut cele dintâi roade importante ale
muncii noastre și totodată am demarat sau consolidat
primele proiecte cu adevărat de amploare, cu impact
pe termen lung.
„Cea mai copleșitoare forță majoră
sub presiunea căreia suntem
uneori constrânși să lucrăm este
propria noastră conștiință.”
Lucian Blaga

„Dacă Domnul Hristos răsplătește
pentru un pahar cu apă, dar
pentru un prunc salvat!”
Ioan Alexandru, fondatorul Provita

Poate cel mai important dintre acestea este
programul social „Valea Părului”, care a adus o nouă
provocare pentru energia noastră creatoare, și odată
cu ea mulțumirea că efortul de sprijinire a persoanelor
în dificultate capătă, în sfârșit, o dimensiune
materială, concretă.
Serviciile de consiliere și terapie au dat rezultate
foarte bune. După trei ani de experiență și răspunsuri
foarte bune din partea tinerilor beneficiari, programul
„Vreau să aflu” beneficiază acum de recunoașterea și
parteneriatul Inspectoratului Școlar București.

Am amplificat difuzarea de materiale provita, volumul
de tipărituri și copii audio-video distribuite publicului direct sau prin intermediul colegilor din
organizațiile pro-vita din țară fiind mult mai mare decât în anii precedenți.
Am obținut și două importante victorii în instanță - cale democratică și legitimă de a căuta
dreptate în numele celor care nu o pot cere singuri. Legătura cu factorii de decizie centrali,
locali și europeni s-a întărit și rodat prin participarea noastră la influențarea politicilor
publice în serviciul vieții și demnității umane. Din această colaborare s-au născut inclusiv
două propuneri legislative.
Nici medicii nu ne sunt indiferenți. De anul acesta, îi invităm să devină partenerii noștri prin
inițiativa „Medici pentru Viață”.
Tot în 2011 am definitivat „Manifestul PRO VITA București”, document de poziție prin care se
cimentează liniile directoare ale activității viitoare. Am simțit nevoia acestei poziționări
întrucât știm că noul an ne aduce provocări și mai mari, dar și oportunități. Oricum ar fi,
suntem mulțumiți că putem lucra pentru o cauză în care credem cu adevărat și care dă sens
și plinătate vieții noastre sociale.
Le mulțumim celor care, în interiorul organizației (membri, voluntari) sau din afara ei
(parteneri și finanțatori) au fost și rămân alături de PRO VITA București. Le mulțumim pentru
prietenia lor și sperăm ca în 2012 să o consolidăm, cu aceeași dăruire și cu „neliniștea cea
bună”, pentru a repune lucrurile pe făgașul firesc de pe care au fost, în urmă cu ani, smulse.
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Ce a fost în
2011

ACTIVITATE SOCIAL-UMANITARĂ
SERVICII DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN
SERVICII EDUCAȚIONALE
INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE PUBLICĂ (ADVOCACY)
INFLUENȚAREA POLITICILOR (LOBBY)
ACȚIUNI PE CALEA INSTANȚEI DE JUDECATĂ
„MEDICI PENTRU VIAȚĂ”
PARTENERIATE INTERNAȚIONALE
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„Casa socială Valea Părului”

Complementar serviciilor de sprijin
psihologic și terapeutic acordate femeilor
în criză de sarcină și mamelor cu copii
născuți, aflate în situații dificile, am inițiat
în vara anului 2011 un program socialumanitar cu componentă asistențială.
Acesta se desfășoară în satul Valea Părului,
județul Teleorman, într-o casă țărănească,
dată în folosință Asociației PRO VITA Filiala
București, și este destinat ocrotirii copiilor
defavorizați împreună cu mamele lor, prin
asigurarea unor servicii esențiale (găzduire, hrană, utilități).
Lucrările de renovare și igienizare au fost principalul obiectiv pentru prima jumătate a anului
și s-au realizat cu ajutorul voluntarilor (Pro Vita și ASCOR) și sătenilor, cu sprijinul primăriei.
Alte îmbunătățiri notabile au avut loc ulterior: construirea unei toalete țărănești, construcția
a două sobe de teracotă în camere fără sursă de încălzire. În gospodărie au fost achiziționate
două găini și un purcel de lapte, care se adaugă grădinii de legume în încercarea de a asigura
parțial cele necesare subzistenței.
Din a doua jumătate a anului au beneficiat de găzduire și sprijin financiar și material limitat
două mame cu doi, respectiv cinci copii, aduse la noi de o situație socială dificilă (violență
domestică). Unul dintre copii s-a născut la trei luni de la venirea mamei sale în casa socială.
Toți ceilalți au fost înscriși în educația de masă, la nivelul corespunzător fiecăruia. Mamele au
obținut vize de reședință. Doi voluntari din sat se ocupă de gestionarea donațiilor și de
supravegherea generală a gospodăriei.
Am încercat să întărim legăturile în mica noastră comunitate prin marcarea unor evenimente
personale (zile de naștere, botez), sărbători religioase (Sf. Andrei, Crăciunul) sau seculare (1
decembrie - zi serbată la Monumentul Eroilor din localitate).
Susținători principali
(www.valeaparului.ro)

pentru

programul

umanitar „Casa
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socială

Valea

Părului”

Consiliere și servicii de sprijin

„Ați apărut în viața mea într-o
perioadă de mare impas. Ați
intervenit la fix. Apreciez și vă
mulțumesc din suflet.
Consider că este minunat ceea ce
intreprindeți pentru femeile în
dificultate. Munca voastră pare de
natură îngerească și este clar că
mână Domnului lucrează prin voi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și
să vă dea după cum dați!
Complimente ! :)”
„Alexandra”

În anul 2011, de serviciile de consiliere psihologică în
criza de sarcină oferite de PRO VITA București au
beneficiat un număr total de 30 de femei, cu vârste
între 16 și 27 de ani, din categorii sociale diverse. Din
acestea, patru au pierdut sarcina pe parcursul evoluției
(cauze:
administrare
de
medicamente
necorespunzătoare, condiții de trai precare, boli etc.),
alte cinci au ales avortul, iar restul, adică 21, au decis
să-și continue sarcina și să dea naștere copiilor lor.
Sprijinul oferit de asociația noastră a mai constat în
îndrumarea și uneori supravegherea acestora din
punct de vedere medical pe parcursul sarcinii,
facilitarea accesului la servicii sociale, consilierea
familiei în scopul acceptării și integrării noului-născut.
Pentru a oferi continuitate în serviciile noastre, am
încheiat parteneriate de colaborare cu alte organizații
care oferă găzduire și servicii de consiliere pentru
familiile monoparentale.

Începând cu luna octombrie, cabinetul de consiliere a fost mutat într-un spațiu nou, optim
pentru această activitate delicată, prin
bunăvoința unuia dintre susținătorii Asociației
noastre.
Parteneri: Fundația Pro Vita Medica, Agenția
Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și
Ajutor.
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Programul „Vreau să aflu!”

În anul care a trecut, programul de educare și informare pentru tineri „Vreau să aflu!” s-a
extins și în Republica Moldova, unde am organizat, cu sprijinul Asociației Studenților
Ortodocși Români și al Centrului Social Diaconia, o serie de conferințe în orașele Leova,
Chișinău, Călărași și Rezina.
În România, am organizat prezentări împreună cu organizațiile cu care colaborăm, cum este
cazul Asociației pentru Comunitate Solidară și Intervenție Socială (ACSIS), unde am
coordonat un grup de dezbatere și informare pe problematicile pro-vita, în beneficiul
mamelor integrate în programele ACSIS.
Din luna septembrie, Inspectoratul
Școlar al Muncipiului București este
partener al PRO VITA București în
vederea
desfășurării oficiale
a
programului „Vreau să aflu!” în liceele
și școlile din Capitală, pentru a oferi
astfel elevilor o alternativă bazată pe
principiile moral-creștine la așa-zisa
„educație
sexuală”,
izvor
de
promiscuitate și practici imorale cu
consecințe deosebite asupra fizicului și
psihicului tinerilor.
Am mai organizat și cursuri de formare
pentru un grup de profesori din alte
orașe, care doresc să se alăture, prin
activități pe plan local, programului
„Vreau să aflu!”
Parteneri: Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, Fundația „Arsenie Boca”, Asociația pentru Comunitate Solidară și
Intervenție Socială.
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Informare și sensibilizare publică (advocacy)

CAMPANII DE INFORMARE PUBLICĂ
Am continuat distribuirea în București și în țară, prin intermediul asociațiilor partenere, de
materiale tipărite și de copii ale unor filme documentare educative. O noutate importantă
este primul material destinat special personalului medical, broșura „Obiecția de conștiință”,
care își propune să familiarizeze personalul de specialitate cu „obiecția morală” față de avort
și cu posibilitatea legală a de refuza practicarea sau facilitarea acestuia. Informarea și
documentarea publicului se face și prin intermediul bibliotecilor, cea online cât și cea de
carte, accesibilă în regim de împrumut la sediul
filialei.

PANOTAJ STRADAL
În luna martie au fost amplasate câteva panouri de
reclamă stradală de tip billboard (4m/3m) cu mesajul
„Avortul oprește o inimă care bate”. Acestea au fost
primele panouri cu tematică pro-vita pe care publicul
le-a putut vedea în București după 1989.

„MARȘUL PENTRU VIAȚĂ”
În data de 26 martie a avut loc prima ediție a
manifestației publice „Marșul pentru viață” în
București. După 3 ani consecutivi doar în
Timișoara, Marșul s-a extins și a fost organizat în
patru orașe simultan (Timișoara, București, Satu
Mare, Fălticeni) cu intenția de a ajunge, în anii
următori, la o scară națională. Astfel de
evenimente, sub diferite denumiri, se derulează
deja de mulți ani în Occident la diferite date,
mulți dintre organizatori – inclusiv cei români optând pentru apropierea simbolică de
sărbătoarea „Buna Vestire”, considerată ziua
bucuriei de a da viață. Detalii despre marș se pot
găsi la www.marsulpentruviata.ro
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Parteneri: Asociația Darul Vieții, Asociația Provita Media, Asociația Familiilor Catolice din
România, Fundația Clinica Pro vita.

„ONG FEST”
Voluntarii PRO VITA București au
fost prezenți la ediția 2011 a „ONG
Fest”, cel mai important eveniment
asociativ, la care reprezentanți a
sute de asociații și fundații vin în
fața publicului pentru a-și prezenta
principiile, activitățile și realizările și
a atrage noi voluntari. În fața
standului nostru am amplasat
banere și panouri cu mesaj provita,
care au completat în mod atractiv
oferta deja bogată de materiale
informative,
cărți,
modele
anatomice, insigne etc.

Parteneri: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

COMUNICARE ȘI INFORMARE ONLINE
Pentru comunicare și difuzarea mesajului pro-vita utilizăm cu succes tehnologia performantă
și în special rețeaua mondială de calculatoare, internetul. Postările pe pagina de FaceBook și
contul de Twitter ale organizației sunt vizualizate de cca. 6500 de „fani” (la 31.12.2011) iar
dintre website-urile noastre se disting www.provitabucuresti.ro (site oficial),
www.culturavietii.ro (blog de bioetică) și www.provitatv.ro (găzduiește cele mai importante
documentare educative utilizate în campaniile noastre).
Parteneri: Asociația Darul Vieții, Asociația Provita Media.
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Influențarea politicilor (lobby)

Ne asumăm sarcina de a monitoriza activitatea aleşilor şi reprezentanţilor cetăţenilor şi să
intervenim ori de câte ori constatăm iniţierea unui act normativ care interesează valorile pe
care le protejăm, pentru ca rezultatul să fie cel optim – sau să propunem chiar noi inițierea
unuia. Acest tip de acţiune, în care uzăm de mijloacele specifice societăţii civile, se numeşte
lobby şi este un mecanism democratic de a lua parte la decizii. Lobby înseamnă să te
adresezi celor pe care i-ai ales atunci când ai o problemă şi să îţi susţii cauza încercând prin
aceasta să îi influenţezi pentru ca ei să acţioneze în beneficiul tău ca alegător şi cetăţean.
În anul 2011 am participat la elaborarea și corectarea mai multor acte normative și decizii
precum:




Proiectul de Ordin al ministrului Sănătății privind înregistrarea și declararea nounăscutului
Selecția pre-natală a sexului (Raportul Stump la Consiliul Europei)
Programul național de fertilizare in vitro şi embriotransfer

PROPUNERI LEGISLATIVE INIȚIATE ÎN PARTENERIAT
Am definitivat, după mai bine de un an de studiu și lucru, draft-ul Propunerii legislative
privind consilierea în criză de sarcină. Acesta a fost preluat de parlamentarii cu care
colaborăm și propus spre dezbatere Parlamentului României, conform procedurilor în
vigoare. Consilierea va cerceta cauzele crizei de sarcină și va oferi femeilor în dificultate un
sprijin real și alternative la avort, prin parteneriatul cu ONG-urile și cultele implicate în
protejarea vieții.
La începutul anului 2012 urmează să propunem membrilor Parlamentului să preia un nou
proiect de act normativ, care reglementează situația copiilor născuți fără viață. Legea va
aduce clarificările necesare în situația de stare civilă, va înlesni înhumarea în condiții care să
respect demnitate aumană a copilului decedat înainte sau imediat după naștere și va
conștientiza părinții asupra drepturilor pe care le au, în spiritul compasiunii și deferenței
pentru suferința acestora.
Parteneri: Subcomisia pentru Demnitate Umană din Camera Deputaților, Asociația EMMA.
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Acțiuni pe calea instanței de judecată

Avocatul colaborator al PRO VITA București ne-a reprezentat în diferite instanțe de judecată,
unde am fost din nou o voce a celor fără de voce, solicitând ca ființa umană să fie respectată
și protejată de la concepție și până la moartea naturală.


Medicul ginecolog timișorean Olimpia Oprea a beneficiat de sprijinul nostru în
procesul deschis de părinții unui copil cu Sindrom Down care solicitau daune
materiale, pretinzând că medicul nu le-ar fi înlesnit avortarea copilului lor, afectat de
acest sindrom. Deși un caz tipic de acuzație de malpraxis, noi am văzut în această
situație un atac la demnitatea omului bolnav, a cărui eliminare este încercată pe
toate căile atunci când acesta este vulnerabil și lipsit de drepturi. După ce instanța de
apel a dat câștig de cauză medicului și Pro-vita, așteptăm pentru 2012 decizia finală,
la recurs.



O atitudine similară, alarmantă pentru o societate care pretinde că s-a scuturat de
totalitarism și de legea celui mai puternic, s-a înregistrat la maternitatea
bucureșteană Giulești, încheiat, din păcate, tragic pentru copilul fără vreo altă vină
decât aceea de a fi fost bolnav. Cazul a ajuns în atenția presei după ce medicul a fost
acuzat că nu a dorit să răspundă solicitării de întrerupere târzie de sarcină. În baza
legislației antidiscriminare, PRO VITA București a inițiat acțiune civilă contra
purtătorului de cuvânt al instituției medicale care, în acest context, a făcut pentru
presă declarații defăimătoare la adresa persoanelor cu Sindrom Down. Totodată am
început să ne preocupăm in extenso de problema „obiecției morale”, care reflectă
dreptul medicului de a practica sau asista un avort. Și în acest caz, instanța de fond a
dat dreptate Pro-vita.



La Iași am depus denunț penal contra a doi medici ginecologi, pentru tentativă la
infracțiunea de provocare ilegală a avortului, în urma dezvăluirii în presă a unor
înregistrări cu camera ascunsă în care cei doi medici sunt de acord să întrerupă
sarcini dincolo de limita legală.

Partener: Av. Ionuț Doru Blejușcă, Baroul București
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„Medici pentru viață”

Medicii sunt prietenii și partenerii noștri cei mai importanți în activitate. Sunt cei care asistă
primii la miracolul unei noi vieți și cei care cunosc cel mai bine valoarea unică și irepetabilă a
fiecărei existențe. De aceea, în anul 2011, PRO VITA București a pus bazele unei structuri fără
personalitate juridică, „Medici pentru Viață”, deschisă tuturor cadrelor medicale care aderă
la Statutul asociației și la Regulamentul specific.
„Medicii pentru viață” - www.medicipentruviata.ro - își propun apărarea vieții umane în
toate stadiile sale, din momentul concepției până la moartea naturală, în conformitate cu
jurămintele și deontologia medicale autentice.
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Parteneriate internaționale

Conștienți de valoarea schimbului de experiență, am continuam contactele cu organizații
similare din afara României. Organizatorii „Marche pour la Vie”, (Franța) sunt o continuă
sursă de inspirație pentru evenimentul românesc similar, „Marșul pentru Viață”. Colegii de la
Youth Defence (Irlanda), Movimento Italiano per la Vita, Foro de la Familia (Spania) și
National Right to Life (SUA) ne-au împrtășit din experiența, rezultatele și entuziasmul lor și,
nu în ultimul rând, din materialele folosite pentru campaniile pro-life locale.
Fundația „British Victims of Abortion” este partenerul nostru în proiectul, încă în pregătire,
„Rupe tăcerea” – www.rupetacerea.ro.
Pe linie de lobby și influențarea politicilor lucrăm împreună cu Care for Europe (Marea
Britanie) și European Center for Law and Justice, ONG-uri cu care suntem de altfel colegi în
European Christian Political Foundation.
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Mulțumiri speciale…

… Colegilor din Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România și Alianța Familiilor
din România
… Fundației Creștin-Democrate
… Finanțatorilor noștri, societăți comerciale private, fără al căror sprijin nu ne putem
continua activitatea
… Și, în mod special, tuturor românilor care ne-au fost alături și ne-au sprijinit prin donații
individuale sau prin redirecționarea celor 2% din impozit către asociația noastră!
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