Bucureşti, 28 februarie 2008

BILANŢ 2007 PENTRU ASOCIAŢIA PRO-VITA BUCUREŞTI
- Comunicat de presă Asociaţia „Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” Bucureşti a alocat în anul 2007 aproape 160.000 lei în scopuri caritabile,
anunţa Consiliul Director al organizaţiei, care citează date din bilanţul financiar al Asociaţiei.
Din totalul precizat, circa 125.000 lei au fost utilizaţi în sprijinul Centrelor pentru copii defavorizaţi pe care Asociaţia-mamă
„Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” din Vălenii de Munte le administrează în Valea Screzii şi Valea Plopului, judeţul
Prahova. Această sumă se compune din bani transferaţi în urmă unor donaţii, din sponsorizări, în bunuri şi servicii, încheiate
în beneficiul Centrelor, precum şi din contribuţiile la cel mai important proiect derulat până acum: încheierea construcţiei
unei case de tip familial în localitatea Valea Plopului, casă în care locuiesc, începând cu 1 iunie 2007, cinci copii defavorizaţi
şi asistenţii lor maternali.
Alţi 35.000 lei au fost folosiţi pentru diverse alte cauze umanitare şi pentru derularea unor acţiuni cu caracter cultural sau
educativ-informativ.
În ce priveşte veniturile, totalul s-a ridicat anul trecut la circa 195.000 lei, în principal din sponsorizări în bani, bunuri şi
servicii, din donaţii în numerar, dar şi din redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul realizat de persoanele fizice.
Asociaţia „Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” Bucureşti mulţumeşte călduros, în numele beneficiarilor săi, tuturor celor
care au sprijinit cauza umanitară în anul 2007. Printre cei mai importanţi sponsori se număra societăţi precum Vodafone
România, CEFIN (România), Carpatcement Holding, Ursus Breweries, Franke România, MRM Parteneri Bucureşti, Alfredo
Trading Co. Bucureşti, Art Grafic Cluj, AutoFleet Magamenent Bucureşti, Grafitti 94 RBI Prodcom Bucureşti, Graftex Prodcom
Bucureşti, Madirom Prod Bucureşti, Millenium ProDesign Bucureşti, Partners Consulting Bucureşti, Quadra Invest Tîrgovişte,
Romglu Braşov, Schiere&Partners Bucureşti, Valdo Invest Bucureşti, Vel Pitar, Essence România.
Mulţumim în egală măsură şi persoanelor fizice care au contribuit prin donaţii directe sau prin „sistemul 2%”.
Asociaţia „Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” Bucureşti este o organizaţie ortodoxă de binefacere, non-profit,
neguvernamentală şi apolitică. Scopurile sale sunt sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi în special a copiilor născuţi
şi nenăscuţi, indiferent de rasă şi religie, precum şi apărarea şi promovarea dreptului la viaţă al tuturor fiinţelor umane
începând din momentul concepţiei. „Pro-Vita” Bucureşti s-a constituit în anul 2005 ca filială a Asociaţiei cu acelaşi nume cu
sediul în Vălenii de Munte, jud. Prahova. Condusă de preotul Nicolae Tănase, această organizaţie are în asistenţă peste 200
de persoane defavorizate şi reprezintă un model unic, în România, de rezolvare a unor probleme sociale.

Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” este o organizaţie civică non-profit, independentă şi nepartinică, al cărei
scop este afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale.
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