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VIZIUNE

MISIUNE și OBIECTIV

MISIUNEA noastră - să apărăm și să
promovăm dreptul la viață al tuturor
ființelor umane, în special al copilului în
dificultate, începând cu concepția și până
la moartea naturală, precum și să
promoveze valorile familiei și ale vocației
parentale.

Demnitatea şi valoarea inerente fiecărui
om trebuie recunoscute şi respectate de la
concepţie şi până la moartea naturală.
Pentru aceasta, Pro-vita ajută la
construirea unei culturi a vieţii, văzând în
fiecare existenţă un bun în sine,
necondiţionat de „utilitatea” acesteia
pentru alţii, sau pentru stat ori pentru alte
structuri sociale.

OBIECTIVUL nostru - să sprijinim persoane
în nevoie, în special copii cu situații grele,
până la integrarea lor în societate. PROVITA consideră că toate ființele care îi cer
ajutorul sunt victime ale lipsei de
afecțiune, încredere, toleranță și au
nevoie de mult timp, energie și devoțiune
pentru a fi reabilitate și reintegrate în
societate. Idealul în conceptul Pro-Vita
este mediul familial. De aceea se încearcă
păstrarea legăturii permanente cu familia
biologică, până la revenirea copilului în
sânul acesteia.

VALORI ESENȚIALE

Viața umană de la începuturile sale (de la
concepție), ca valoare supremă
Educația, ca instrument esențial pentru
dezvoltarea personală
Familia, ca centru al organizării sociale
Credința în Dumnezeu, ca fundament al
întregii vieți.

Valeria Gheorghe – director economic
ECHIPA

Marian Macovei – avocat colaborator
Dana Barbu - consilier juridic

Bogdan Stanciu – președintele Consiliului
director, coordonator general
Roxana Puiu – psihoterapeut, consilier

Ionuț Trandafirescu – grafică/DTP

Roxana Puiu – psihoterapeut, consilier

Filiala București a Asociației PRO VITA pentru Născuți și Nenăscuți este membră a
Alianței Familiilor din România și a European Christian Political Foundation
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Întâmpinare

„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!”

2012 a fost cel de-al șaptelea an complet de activitate
al filialei bucurește a PRO VITA, în care am continuat
procesul de consolidare și maturizare a organizației
noastre.
Un an plin de activitate, așa cum veți citi mai jos!
Am extins programele sociale, prin intermediul unui
parteneriat rodnic cu filiala giurgiuveană a
organizației, fără însă să neglijăm mica noastră
locuință socială din satul Valea Părului.

Ioan Alexandru, fondatorul Provita

Am continuat serviciile de consiliere și sprijin și, întrun final, am putut lansa programul destinat special
terapiei de îndepărtare a sindromului post-avort;
acesta este primul program coerent de psihoterapie ortodoxă, care include taina
spovedaniei.
Peste 30.000 de exemplare tipărite ale diverselor materiale informative create de organizația
noastră au fost răspândite prin toată țara.
În luna martie s-a întâmplat și o mică minune: 21 de localități s-au trezit la viață și au ieșit în
stradă simultan pentru a manifesta în favoarea vieții și contra avortului, la „Marșul pentru
viață”!...
Să fie acesta semnalul renașterii unei Românii apatice și speriate, căreia i s-a revelat dintr-o
dată că avortul a ajuns la fel de banal și accesibil ca o extracție de măsea? Că pruncii uciși își
cer dreptatea de la Dumnezeu? Că instituția familiei se destramă și că țara merge din rău în
mai rău? Nu se poate nega factorul divin în această manifestare, prima de asemenea
amploare din România post-1989...
Suntem mulțumiți și recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a chemat la această mare
bătălie, a cărei miză este însuși sufletul acestui neam. Munca provita dă sens și plinătate
vieții noastre sociale și spirituale.
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Ce a fost în
2012

4

SERVICII UMANITARE ȘI DE CARITATE
SERVICII DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN
INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE PUBLICĂ (ADVOCACY)
INFLUENȚAREA DECIZIILOR ȘI POLITICI PUBLICE
ACȚIUNI PE CALEA INSTANȚEI DE JUDECATĂ
RELAȚII INTERNAȚIONALE
PROIECTE AFLATE LA „ODIHNĂ”
MULȚUMIRI SPECIALE
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SERVICII UMANITARE ȘI DE CARITATE

Casa socială „Valea Părului”
Am continuat și în 2012 programul social-umanitar propriu. 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).
Numărul de persoane deservite în anul 2012 a fost 9.

Colaborarea cu Pro-vita Giurgiu

În luna octombrie am demarat un parteneriat cu PRO VITA Filiala Giurgiu, în beneficiul
centrului social „Sfinții Arhangheli”, administrat de aceasta din urmă în comuna Slobozia,
județul Giurgiu. Așezământul - condus de preotul Valentin Ștefan și de soția sa, preoteasa
Veronica - găzduiește circa 30 de mame și copii cu situații sociale grele, iar colaborarea are
ca țintă îmbunătățirea condițiilor de locuit și învățat prin renovarea sau dotarea unor
facilități esențiale din acest centru.
În intervalul octombrie 2012-ianuarie 2013 am reușit următoarele:
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recondiționarea și refacerea parțială a sistemului termic: înlocuirea integrală a țevilor
de încălzire/apă caldă; 12 calorifere noi; introducerea noului tip de combustibil bricheți din lemn în loc de lemne de foc;
renovarea a 6 camere-dormitor (etaj): parchet, reparații pereți, gletuire, vopsea
lavabilă, recondiționare și vopsire usi.

Totalul investițiilor a fost de cca. 50.000 lei, iar principalul sponsor al acțiunii a fost Unicredit
Foundation.

Acțiuni umanitare de Crăciun 2012
- În colaborare cu Asociația Demnitatea Națională, am sprijinit două familii din Timișoara cu
alimente de bază, dulciuri, rechizite și încălțăminte de iarnă. Cu câteva zile mai devreme,
aceleași asociații organizaseră un transport umanitar pentru copiii sârbi din Kosovo. Ca să
mai uite de zgomotul armelor de foc, copiii de acolo au primit conserve, lapte praf și dulciuri.
- O altă acțiune a fost organizată în București, împreună cu Alianța Națională. Au fost
selectați doi ca benficiari doi copii defavorizati si bolnavi.
- Sprijin au primit din partea noastră: Centrul social din comuna Dor Mărunt, jud. Călărași,
administrat de Primărie și de Asociația „Împreună pentru ei”; Alexandra Medeșan, din
Mediaș, o prietenă mai veche a asociației, o tânără foarte inimoasă dar cu dificultăți enorme;
V. N. din București, o femeie muncitoare, dar singură, cu un copil bolnav de epilepsie și o
situație critică; Ramona Moraru din Mehedinți, adevărată mamă-eroină care crește 10 copii
într-o familie românească model, dar ajunsă de sărăcie și greutăți.
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SERVICII DE CONSILIERE ȘI 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 ! :)”

Am continuat să oferim cu aceeași pasiune și eficiență
servicii de consiliere psihologică în criza de sarcină,
activitatea aflată deja în proiectele PRO VITA București
de câțiva ani, în beneficiul unui număr total de circa 30
de femei, cu vârste între 16 și 43 de ani, din categorii
sociale diverse. 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.

Anul 2012 a însemnat lansarea unui program de multă
vrene pregătit, și anume acela de informare asupra
„Alexandra”
consecințelor
avortului,
respectiv
de
terapie/vindecare după avort. Această suferință, care
poate afecta uneori nu doar femeia, ci și bărbaţii sau
familii întregi, poate fi acum uşurată prin consiliere
post-avort, care presupune discuții individuale sau de
grup cu o persoană special pregătită. Programul pe care îl propunem poartă numele generic
„Călătoria” și este dezvoltat în parteneriat cu Asociația CareConfidential din Marea Britanie.
„Călătoria” este unicul program de psihoterapie ortodoxă din România, unul din cei zece pași
către vindecare fiind Taina Spovedaniei.
În ce privește partea de informare,
aceasta constă în proiectul online
„Rupe tăcerea”, care cuprinde
mărturii video despre suferința
provocată femeilor de avort dar și
numeroase îndrumări practice.
Parteneri: Care Confidential (UK),
Fundația Arsenie Boca.
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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. Tipăriturile semnate PRO
VITA București sunt revizuite și actualizate periodic, iar șabloanele sunt oferite cu titlu gratuit
celorlalte organizații din țară, care le pot adapta și produce tiraje proprii.
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 am realizat cea de-a doua campanie
anuală de panotaj stradal, prin amplasarea unor
panouri de reclamă de tip billboard (4m/3m) cu
mesajul „Tu - Eu – Noi toți – am fost odată embrioni.
Protejează viața! Spune NU avortului!” Acțiunea s-a
repetat la Cluj-Napoca și Ploiești.

„MARȘUL PENTRU VIAȚĂ”
În data de 24 martie a avut loc a doua ediție a
manifestației publice „Marșul pentru viață” în
București. După ce în anul precedent a fost
organizat doar în Timișoara și București, Marșul
s-a extins în nu mai puțin de 21 de localități – 19
orașe și 2 sate, devenind cea mai impoartantă
acțiune de trezire a conștiințelor din România!
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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SCRISORI, PROTESTE ETC.
Am continuat să ne lărgim aria de interese și activitate prin luare de poziții în divers esituații
și cauze care privesc valorile vieții și ale familiei:




am remis o scrisoare ministrului Educației, avertizând asupra atacurilor contra
predării religiei în școli, atacuri camuflate sub diverse motive „umaniste”. Pledăm ca
întotdeauna pentru continuarea educației religioase în școli, drept al copiilor noștri.
Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita și Asociația Provita Media au adresat Casei
Regale de România o scrisoare deschisă prin care solicită MS Regelui să se pronunțe
asupra fenomenului deosebit de grav al avortului în țara noastră, cunoscând
devotamentul Casei Regale față de tradiție și credința creștin ortodoxă.

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. 8.000 de „fani” (la 31.12.2012) iar
dintre website-urile noastre se disting www.provitabucuresti.ro (site oficial),
www.culturavietii.ro (blog colectiv, destinat apărării vieții și familiei) și www.provitatv.ro
(găzduiește cele mai importante documentare educative utilizate în campaniile noastre).
Parteneri: Asociația Darul Vieții, Asociația Provita Media.

10

INFLUENȚAREA DECIZIILOR ȘI POLITICI PUBLICE

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 2012 am participat la elaborarea și corectarea mai multor acte normative și decizii
naționale și internaționale precum:





Finanțarea cercetării pe embrion (Programul „Orizont 2020” / Parlamentul European)
Propunerea legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de
consiliere pentru criza de sarcină
Proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Selecția pre-natală a sexului (Raportul Stump / Consiliul Europei)

PROPUNERI LEGISLATIVE INIȚIATE ÎN PARTENERIAT
Propunerea legislativă privind consilierea în criză de sarcină, elaborată de experți
parlamentari și ai Pro-vita București și susținută, din partea societății civile, de peste 35 de
organizații, a fost dezbătută în Parlamentul României, însă din păcate respinsă de cei cu
putere de decizie. Consilierea își propune să cerceteze cauzele crizei de sarcină și să ofere
femeilor în dificultate un sprijin real și alternative la avort, prin parteneriatul cu ONG-urile și
cultele implicate în protejarea vieții.
Parteneri: Subcomisia pentru Demnitate Umană din Camera Deputaților.
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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.
În fapt, în 2012 s-au încheiat prin decizii definitive cele două cazuri la care lucram din anul
anterior:


Medicul ginecolog timișorean Olimpia Oprea a câștigat, cu sprijinul nostru, 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. Instanțele de apel și recurs au
dat câștig de cauză medicului și Pro-vita.



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. Și în acest caz,
instanța a dat dreptate Pro-vita. Totodată, am început să ne preocupăm in extenso de
problema „obiecției morale”, care reflectă dreptul medicului de a practica sau asista
un avort.

Partener: Av. Ionuț Doru Blejușcă, Baroul București
De asemenea, am depus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o intervenție, ca terță
parte, în favoarea României, împreună cu Alianța Familiilor din România și Centrul European
pentru Lege și Justiție, în cazul M.P. și alții contra România. Acest caz se referă la trei
reclamanți: un cuplu de părinți și fiul lor, conceput prin inseminare artificială și născut fără
tibie. Ei cred că au dreptul la despăgubire împotriva pierderii suferite de copil prin faptul de a
fi născut și pentru prejudiciul suferit de către părinți din cauza nașterii.
Partener: Centrul European pentru Lege și Justiție
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RELAȚII INTERNAȚIONALE

Ca și în anii trecuți, am continuat contactele și colaborarea cu organizații din afara României.
În luna ianuarie am fost prezenți din nou la Paris pentru „Marche pour la Vie”, (Franța), cel
mai important eveniment provita european.
Între 25 și 27 mai am participat la Madrid, împreună cu colegii din Alianța Familiilor din
Români, la a șasea ediție a Congresului Mondial al Familiilor. Acest eveniment major, cu
participarea a peste 2000 de delegați din toată lumea, s-a încheiat cu „Declarația de la
Madrid”, document consensual semnat de reprezentanții societății civile, ai lumii academice

și politice, prezenți în capitala Spaniei.
Asociația britanică „Care Confidential” este, așa cum am mai sus, partenera noastră în
programul de terapie și vindecare „Rupe tăcerea”.
Alte organizații cu care păstrăm strâns legătura sunt:
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PROIECTE AFLATE LA „ODIHNĂ” …

„Vreau să aflu!”
După finalizarea, în luna iunie, a parteneriatului din anul școlar precedent cu Inspectoratul
Școlar al Muncipiului București am decis ca
programul „Vreau să aflu!” să ia o pauză de
1 an, timp în care, împreună cu celelalte
organizații pro-vita și pro-familie care susțin
programe similare în țară, să colaborăm
pentru realizarea unei curicule naționale
optime, ce va fi adusă în atenția
Ministerului Educației.
Astfel vom pune laolaltă experiență,
entuziasm și abilități diferite pentru a oferi
astfel elevilor o alternativă solidă,
sănătoasă, bazată pe principiile moralcreștine, la așa-zisa „educație sexuală”,
izvor de promiscuitate și practici imorale cu
consecințe deosebite asupra fizicului și
psihicului tinerilor.

„Medici pentru viață”
„Medici pentru Viață” își propune să devină este o structură fără personalitate juridică,
deschisă tuturor cadrelor medicale care apără viața umană în toate stadiile sale, din
momentul concepției până la moartea naturală.
Din păcate, „Medici pentru viață” nu a avut startul la care ne-am fi așteptat. În lipsa unui
cadru organizatoric propice, am decis ca acest proiect să fie trecut pe lista celor aflate „în
adormire” până la 1 ianuarie 2014, timp în care urmează să identificăm resursele umane și
logistice pentru relansarea sa.
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Mulțumiri speciale…

… Colegilor din Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România și Alianța Familiilor
din România
… Membrilor Grupului de Rugăciune din Parlamentul României
… Finanțatorilor noștri, societăți comerciale private și donatori individuali, fără al căror
sprijin nu ne putem continua activitatea
… Tuturor românilor care ne-au fost alături și ne-au sprijinit, în orice fel, în anul 2012.
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