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Ce-am făcut în 2015 la PRO VITA București; (cu) cine și cu ce, cu
bune și mai puțin bune...

MISIUNEA

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

NOASTRĂ

PRO VITA BUCUREȘTI
Să sprijinim și să

VIZIUNEA NOASTRĂ
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.

VALORILE ESENȚIALE





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

ocrotim copilul în
dificultate, născut sau
nenăscut, fără
discriminare, până la
integrarea sau
reintegrarea sa în
familia naturală sau
adoptivă.
Să promovăm valorile

vieții și ale familiei,

MISIUNE ȘI OBIECTIV

prin educaţie

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.

eficientă, acţiune
civică şi legislaţie.

OBIECTIVUL nostru - să sprijinim persoane în nevoie, în
special copii cu situații grele, până la integrarea lor în societate.
PRO-VITA 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.

ECHIPA
Bogdan Stanciu – președintele Consiliului director
Roxana Puiu – psihoterapeut, consilier
Valeria Gheorghe – director economic
Marian Macovei – avocat colaborator
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1. SERVICII UMANITARE ȘI DE CARITATE

„Cea mai copleșitoare
forță majoră sub
presiunea căreia

Centrul social „Sfinții Arhangheli”
Parteneriatul cu Așezământul social „Sfinții Arhangheli”, aflat în
comuna Slobozia, județul Giurgiu, a continuat în 2015. Așezământul condus de preotul Valentin Ștefan și de soția sa, Veronica găzduiește circa 35 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.

suntem uneori
constrânși să lucrăm
este propria noastră

conștiință.”
(Lucian Blaga)

În anul 2015 am reușit următoarele:




achiziționarea a 21 tone combustibil pentru centrala termică;
plata facturilor de energie electrică pe întregul an;
materiale de construcție.

De asemenea, am finalizat construirea unui adăpost de, dotat cu
spații tehnice și cameră de muls. Detalii la www.potisalvaoviata.ro

Bursă de studii
Am oferit lunar o bursă de studii în valoare de 1.000 lei pentru o
tânără mamă cu un copil, studentă (până în luna septembrie
inclusiv).

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

Alți doi copii merg la grădiniță datorită ajutorului nostru financiar (500
lei/lună fiecare).

Alte activități
Oferim lunar circa 400 de lei sub formă de bonuri pentru alimente,
unor familii cu domiciliul în București.

Numărul de beneficiari deserviți: direct și indirect,
45 de persoane.

Cifrele corespunzătoare cuantificării acestor activități
se regăsesc în penultima pagină a raportului de
activitate.
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SALA DE MESE DE LA AȘEZĂMÂNTUL „SFINȚII ARHANGHELI”
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ÎN CURTEA AȘEZĂMÂNTULUI
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2. PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU MAME

„Ați apărut în viața mea
într-o perioadă de mare
impas. Ați intervenit la
fix. Apreciez și vă

PROGRAMUL INTEGRAT DE ASISTENȚĂ PENTRU MAME se
adresează mamelor și viitoarelor mame aflate în situații sociale
dificile și copiilor lor (născuți sau încă nenăscuți), urmărind: pe
termen imediat depășirea situației de criză și pe termen mediu
îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor.

mulțumesc din suflet.

Programul are ca obiective:

intreprindeți pentru










Informarea cu privire la: evoluția normală a femeii gravide,
problemele pe care le ridică nașterea, obligațiile morale ale
mamei față de copilul său;
Consilierea spirituală privind înțelegerea naturii umane,
biologice și sociale a persoanei care urmează să se nască;
Îndrumarea psihologică;
Oferirea de asistență socială și sprijin material;
Oferirea de asistență juridică axată pe sprijinul în exercitarea
drepturilor și obligațiilor legale ale mamei privind nașterea,
creșterea și educarea copilului;
Dezvoltarea de competenţe parentale prin activităţi de grup.

Servicii oferite în proiect:
1. Îndrumarea femeii aflate în criză de sarcină: identificarea cauzelor
care au provocat situația de criză și a soluțiilor pentru rezolvarea
optimă a acesteia.
2. Sprijin material și psihologic presupune oferirea de sprijin în două
direcții:



Consider că este
minunat ceea ce

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”

sprijin material pe parcursul sarcinii prin facilitarea accesului
la serviciile medicale necesare în perioada de graviditate;
sprijin psihologic prin participarea la ședințe individuale de
psihoterapie precum și la întâlnirile „Grupului de sprijin pentru
mame”, în cadrul cărora se abordează subiecte precum
dezvoltarea copilului, nașterea, alăptarea, declararea
copilului, gestionarea familiei monoparentale etc.

3. Consiliere juridică, în ce privește drepturile și obligațiile legale ale
mamei și acțiuni în instanță pentru stabilirea paternității, în cazul în
care tatăl copilului refuză recunoașterea copilului și sprijinirea mamei
și a copilului.
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Număr total de beneficiari deserviți: 25 (mame + copii)
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3. PROGRAMUL EDUCAȚIONAL „VREAU SĂ AFLU”
Programul „Vreau să Aflu”, inițiat în anul 2007 de PRO VITA București, se extinde în țară prin
inițiative locale. Nu toate poartă același nume și nici metodele nu sunt mereu identice, dar ceea ce
contează este esența mesajului transmis. „Vreau să
Aflu” a fost conceput pentru a veni în ajutorul
tinerilor, la vârsta la care aceștia își pun primele
mari întrebări ale vieții. „Vreau să Aflu” își propune
sprijinirea dezvoltării personale a adolescenților prin
construcţia unor principii solide și responsabile
despre sexualitate, valorile morale şi sociale.
Începând cu a doua parte a anului 2014, „Vreau să
Aflu” s-a mutat la Brașov, prin lucrarea unui grup de
10 voluntare. Acestea au între 22 și 36 de ani și
cele mai diverse ocupații și pregătiri profesionale.
În această perioadă au fost instruiți aproximativ 1.000 de elevi de gimnaziu și liceu – între clasele a
VII-a și a XII-a – din unități de învățământ din județul Brașov.
În afara școlilor, pentru doritori, s-au organizat prezentări despre detenția politică în închisorile
comuniste. Unii dintre elevii participanți care
și-au manifestat mai mult interesul pentru
valorile creștine au participat la taberele
Obiective generale ale „Vreau să Aflu”:
pentru tineret organizate de mănăstirea Oașa
în vară.
O parte din ei au suferit adevărate convertiri la
Ortodoxie și s-au integrat realmente în viața
Bisericii. Câțiva continuă să meargă regulat la
mănăstire.
Membrii grupului se întâlnesc săptămânal
pentru trening și rugăciune. Au fost organizate
team building-uri pentru voluntari, cu durata de
3-5 zile, la mănăstirile Sâmbăta și Oașa.

Număr total de beneficiari: 1.000



prevenirea comportamentelor cu risc
pentru sănătatea tinerilor (BTS, sarcină
la adolescente, promiscuitate etc.);



dezvoltarea personalităţii tinerilor prin
autocunoaştere, autocontrol, cultivarea
valorilor;



dezvoltarea capacităţii de luare a unei
decizii în mod informat şi responsabil în
ceea ce priveşte comportamentul sexual;



dezvoltarea capacităţii de analiză în
situaţii de criză;



promovarea abstinenţei/fidelităţii.
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4. PROGRAMUL DE VINDECARE ȘI TERAPIE DUPĂ AVORT
„CĂLĂTORIA”
Avortul este o traumă majoră în viața femeii și, uneori, și a celor apropiați ei. Abordarea complexului
de manifestări cunoscute sub denumirea de „sindrom post-avort” se poate face din perspective
diferite. Fidelă principiilor și identității sale, Asociația PRO VITA pentru născuți și nenăscuți - filiala
București oferă și un program de consiliere și terapie, al cărui scop este vindecarea de trauma
avortului. Particularitatea acestui program constă în abordarea specifică psihoterapiei ortodoxe.
Noi ajutăm atât persoane cât și familii să depășească complicațiile emoționale și psihologice apărute
în urma unui avort. Programul de consiliere pe care îl propunem și care este special destinat
recuperării post-avort poartă numele generic „Călătoria” și este dezvoltat în parteneriat cu Asociația
CareConfidential din Marea Britanie.
Programul „Călătoria” se concentrează pe vindecarea rănilor interioare, iertarea de sine,
repararea relațiilor interumane și regăsirea unui sens al vieții.

Număr total de beneficiari deserviți: 10.
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5. ACTIVITĂȚI ALE CENTRULUI JURIDIC
Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos de a fi „sare și lumină” (Matei 5:13-14) ne propunem să fim o
voce creștină activă în spațiul public, în apărarea valorilor spirituale și morale care sunt moștenirea
comună a tuturor popoarelor europene și sursa autentică a libertății. Credem că acționând astfel,
întreaga societate va beneficia.
Prin Centrul Juridic PRO VITA, noi protejăm aceste valori și libertăți prin formularea de politici
publice, strategii de advocacy și educaționale, sau prin asistență, consiliere juridică și mediere, în
următoarele domenii de interes:

„Deschide-ți gura pentru cel mut și pentru
pricina tuturor celor părăsiți. Judecă cu






Demnitatea persoanei umane și bioetică;
Familie și dreptul familiei;
Libertatea credinței și educația moral-religioasă;
Protecția moralei și a sănătății publice.

dreptate și apără pe cel sărac și pe cel

Politici publice și influențarea

nenorocit.” (Proverbe Solomon 31:8-9). Ca

deciziilor

organizație creștină, noi căutăm permanent
să asigurăm servirea acestui principiu biblic.

Pentru influențarea procesului decizional și
legislativ, producem materiale necesare
dezbaterilor la cele mai înalte nivele și propunem
amendamente și acte normative pentru Parlament,
la nivel guvernamental sau al autorităților locale.

În 2015 am intervenit în dezbaterile privind următoarele tematici:





La Parlamentul European: Raportul privind Egalitatea de șanse între femei și bărbați în UE; la
Consiliul Europei: Raportul privind drepturile omului și probleme legate de surogația maternă;
La Guvern: Consultări privind bugetul de Stat 2016;
La ONU: Rezoluția 29/22 privind protecția familiei; Comentariu la art. 6 al Pactului Internațional
privind Drepturile Civile și Politice;
La Parlamentul României: Parteneriatul civil; Finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro și
embriotransfer.

Numărul de rapoarte/expertize furnizate: 8

Asistență juridică și reprezentare în instanță
Slujim în situații care necesită o clarificare legală pe calea instanțelor de judecată, fie ele naționale
sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reprezentăm persoane, familii, organizații sau
comunități care au suferit discriminări și dificultăți în dorința lor de a se comporta, în relațiile
profesionale sau sociale, conform cu principiile hristice.
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În anul 2015 am reprezentat 2 mame în procesele de stabilire a paternității pentru copiii lor, activitate
încadrată în programul de sprijin pentru mame.

Numărul de acțiuni: 2
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Politici publice
Consultare publică despre problemele familiilor
românești. Ca urmare a aderării la Coaliția pentru
Familie, organizație-umbrelă a mișcării pro-familie,
PRO VITA București și-a asumat misiunea de a
contribui, împreună cu alte organizații, la realizarea
unei consultări publice care urmează să stea la
baza unor propuneri de măsuri în sprijinul familiei,
care va fi adus în atenția factorilor politici.
Consultarea a durat 2 luni și la ea au răspuns circa
100 de familii cu situații socio-materiale și
perspective din cele mai diverse, care au identificat
problemele de care se lovesc în viața de zi cu zi și,
împreună cu noi, au propus o serie de rezolvări la acestea, pentru sprijinirea realizării funcțiilor
sociale ale familiei.
Demersul, a cărui primă formă a fost deja dată publicității în anul 2016 prin intermediul website-ului
www.coalitiapentrufamilie.ro, se circumscrie obiectivului general al Coaliției pentru Familie: Cât mai
multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice
economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității, iar națiunii
continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, socială și culturală.

Centru de resurse legislative
Oferim spre serviciu public un cuprinzător și actualizat centru online de resurse juridice ale familiei,
în care furnizăm legislația relevantă, însoțită de explicații, într-un mod accesibil. Legislația furnizată
se axează pe problemele familiei și cuprinde părți relevante din:









Codurile civil și penal
Codul muncii
Legislația privind combaterea violenței domestice
Legislația audiovizualului
Drepturile mamei
Drepturile copilului
Adopția și plasamentul familial
Transplantul și donarea de organe etc.

Numărul de beneficiari: peste 1.000 (conform datelor de trafic internet)
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6. INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE PUBLICĂ
PUBLICAȚII
În luna martie am lansat a doua ediție din „Obiecţia de
conştiinţă - drept fundamental al personalului medical Mic ghid etico-juridic pentru personalul medical din
obstetrică-ginecologie” pe care l-am realizat împreună cu
Asociația Medicilor Catolici din București. Autorii îşi propun
să informeze astfel cât mai mulți medici ginecologi din
România, în scopul familiarizării lor, dar și a personalului
medical mediu, cu noţiunea de „obiecție de conștiință” şi
pentru a încuraja uzul de aceasta.
Peste 1000 de exemplare din această broșură au fost
distribuite sau sunt în curs de distribuire în țară.
„Mama purtătoare: Pântece de închiriat” este un raport
care atrage atenția asupra practicii mamei purtătoare
(cunoscută și sub denumirea de „mamă surogat” sau
„maternitate de substituție”), din ce în ce mai răspândită și
care, pentru a fi acceptată social, se ascunde adesea sub
aparența compasiunii și altruismului. Adevărata compasiune, însă, nu poate oculta adevărul:
maternitatea surogat constituie o nouă modalitate de a exploata femeile și de a face trafic cu ființe
umane, transformând copiii în bunuri comerciale. Broșura este realizată împreună cu organizația
spaniolă Profesionales por la Etica.
Tractaj. Am continuat distribuirea în București și în țară, prin intermediul asociațiilor partenere, de
materiale tipărite. Acestea 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.
COMUNICARE ONLINE
Pentru comunicare utilizăm cu succes postările pe pagina
de FaceBook și contul de Twitter ale organizației, care
sunt apreciate de cca. 15.000 de „fani”. Dintre websiteurile noastre menționăm: asociatiaprovita.ro (site oficial),
culturavietii.ro (blog colectiv), strigatulmut.ro (filmul
documentar cu același nume), provitatv.ro (canal video), mama-putatoare.ro.
SCRISORI, PROTESTE ETC.
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Am continuat să ne lărgim aria de interes și activitate prin luări de poziție în diverse situații și cauze,
prin memorii adresate Ministerelor Educației, Externe, Sănătății; Comisiei Europene, partidelor etc.
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7. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Spre o strategie europeană a familiei?
La Parlamentul European din Bruxelles am participat, pe 24 februarie, la conferința internațională
„Spre o strategie europeană a familiei”, găzduită de Fundația pentru Politici Creștine din Europa CPFE, grupul ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni) din PE și a fost moderată de
eurodeputatul Arne Gericke (Partidul Familiei, Germania).
***
„Femeile Lumii” își asumă apărarea identității feminine și a maternității
În data de 3 martie, la Parlamentul European
din Bruxelles, a fost prezentată oficial Declarația
Internațională „Femeile Lumii”, o inițiativă
promovată de organizația spaniolă Profesioniști
pentru Etică (Profesionales por la Ética)
împreună cu Femina Europa (Franța) și Woman
Attitude (Belgia). „Femeile lumii” este susținută
de 130 de asociații nongvernamentale din 40 de
țări de pe 5 continente, printre care și PRO
VITA București.
***
Forumul pentru Viaţă și Marșul pentru Viață de la Roma
Pe 9 mai 2015, în ajunul Marşului pentru Viaţă de la Roma şi în aşteptarea noului Sinod pentru
Familie care urma să aibă loc la Vatican, am fost prezenți la invitația colegilor din laicatul catolic proviaţă, organizat sub umbrela platformei „Vocea familiei” (Voice of the Family), la evenimentul
Forumul pentru Viaţă..
***
Asociația britanică „Care Confidential” este partenera noastră în programul de terapie și vindecare
„Rupe tăcerea”. Alte organizații cu care colaborăm sunt:
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FINANȚATORI PRINCIPALI PENTRU ACTIVITATEA SOCIALUMANITARĂ

AFILIERI
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PRO VITA București este membră a Alianței Familiilor din România, a Coaliției pentru Familie și a
Christian Political Foundation for Europe.
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SITUAȚIA FINANCIARĂ PRESCURTATĂ PENTRU 2015, LEI
PATRIMONIUL

Nr.

Categorie

1

Active imobilizate

2

4

Imobilizări
necorporale
Imobilizări
financiare
Stocuri

5
6
7

Creanțe
Datorii
Investiții financiare

8

Casa/conturi la
bănci

3

Situație la
Explicații
Situație la
31/12/2015
31/12/2014
573.427 Bunuri imobile obținute prin donație
567.075
(teren, construcții); obiecte inventar
7.085 Licențe software, certificate marcă
OSIM
2.268 Acțiuni
9.548 Obiecte de inventar;
Stoc de marfă magazin online
4.303 Indemnizații și garanții
28.580 Din care creditare = 26.192
49.756 Fonduri monetare și obligațiuni de
stat
22.170

50.440
13.888

VENITURI/CHELTUIELI
Categorie
Venituri din
activități fără scop
patrimonial

10

Cheltuieli pentru
activități fără scop
patrimonial

11

REZULTATUL
exercițiului

Anul 2015
Explicații
303.740 Din care:
- venituri din donații =
82.842
- venituri sponsorizări = 214.965
- venituri din dobânzi etc = 5.933
313.319 Din care:
- donații și acțiuni umanitare de
sprijin direct
= 209.169
- chelt. administrative (chirii,
utilități, onorarii, formare
profesională, telefon, transport,
birotică, licențe, curierat,
comisioane bancare); publicitate și
promovare; formare profesională;
deplasări; reprezentare în instanță
= 68.761
- chelt. salariale brute
= 23.657
- alte cheltuieli
= 2.167
- 9.579

Anul 2014
248.812

294.873

- 46.360
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Nr.
9

Putem fi contactați astfel:
Asociația PRO VITA București,
Tel. 0728 673 673
www.asociatiaprovita.ro
contact@asociatiaprovita.ro
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