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RAPORT  

PRIVIND ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI PRO-VITA PENTRU 
NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI, BUCUREŞTI ÎN ANUL 2010 

 
 

Documentul poate fi accesat şi la www.provitabucuresti.ro  
 
 

 
 
 

1. ACTIVITĂŢI UMANITARE 

Activitatea umanitară solicită, anual, circa 1/3 din fondurile Filialei. 
 
Sprijinirea centrelor Asociaţiei Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi din Valea 
Screzii/Plopului, jud. Prahova, a fost primul obiectiv al Filialei Bucureşti la înfiinţarea 
sa. Ne-am propus astfel să contribuim la lucrarea creştină şi de caritate începută în 
1993 de preotul Nicolae Tănase. Ulterior, am început oferirea de asistenţă materială 
limitată, exclusiv pentru cazurile care au reclamat o intervenţia de urgenţă.  
 
Totalul înregistrat pe anul 2010 drept contribuţii pentru aşezămintele de plasament şi 
asistenţă administrate de Asociaţia Pro-vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi a fost de 
30.300 lei, în bani şi în bunuri (produse alimentare şi grâu pentru panificaţie). Alţi 
28.500 de lei au fost oferiţi ca ajutoare umanitare pentru diverse cazuri sociale dificile 
(femei în criză de sarcină sau cazuri excepționale de familii cu situație socială foarte 
grea).  
 
Obiective pentru anul 2011:  

 Continuarea activităţii umanitare, cu accent pe sprijinirea "Văii Plopului". 
 
Nevoi pentru anul 2011:  

 Produse alimentare, grâu pentru panificaţie, alte bunuri de strictă necesitate, 
bani pentru achiziționarea acestora. 

 

http://www.provitabucuresti.ro/
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2. INFORMARE ŞI EDUCARE  

 
2.1. Campania "Vreau să Aflu"  

 
"Vreau să Aflu" este o campanie de informare şi educare destinată elevilor şi constă 
în cursuri facultative, derulate sub forma unor module tematice, interactive. "Vreau să 
Aflu" îi învaţă pe tineri despre valorile familiei şi ale vieţii dintr-o perspectivă creştină, 
dar cu un mesaj şi cu o abordare adecvate vârstei. Teme: avortul, contracepţia, 
castitatea, bolile cu transmitere sexuală, importanţa familiei. Dotarea logistică a 
campaniei: videoproiector, planşe color, postere, filme traduse în limba română, kit 
demonstrativ pentru dezvoltarea fetală etc. Coordonatorul campaniei este d-na 
Roxana Puiu. 
 
Activitatea "Vreau să Aflu" în anul 2010 s-a desfăşurat pe două direcţii: 

- susţinerea modulului campaniei în Bucureşti în 4 unităţi de învăţământ; 
- realizarea unor sesiuni de "formare de formatori" în Bucureşti, Timişoara şi 

Arad. Au fost pregătite 50 de persoane (în special profesori, medici şi preoţi) 
pentru a desfăşura local campania "Vreau Să Aflu". 

 
Obiective pentru anul 2011:  

 continuarea şi extinderea campaniei. 
 
Nevoi pentru anul 2011: 

 un retroproiector nou; 

 plată pentru traduceri de filme documentare. 
 
 

2.2. Distribuire de materiale informative 
 
Peste 20.000 de exemplare de pliante şi fluturaşi de promovare şi educare a tinerilor 
în spirit provita au fost distribuite în anul 2010. 
 
Obiective pentru anul 2011:  

 cel puțin 50.000 de materiale tipărite împărțite publicului. 
 
Nevoi pentru anul 2011: 

 sprijin pentru plata tipării materialelor. 
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2.3. Centrul de resurse  
 
Centrul de resurse accesibil online la www.provitabucuresti.ro şi pe saiturile asociate 
a fost actualizat constant. Au fost adăugate noi studii, date statistice şi materiale 
promoţionale. Traficul pe pagina www.provitabucuresti.ro a crescut până la 4.000 de 
vizitatori/lună. 
 
De asemenea, pentru biblioteca de tipărituri au fost achiziţionate circa 10 titluri noi, 
disponibile celor interesaţi pentru împrumut.  
 
A fost înlocuit complet pachetul de imagine al Asociaţiei, fiind creată o identitate 
vizuală distinctă şi unică, precum şi numeroase materiale promoţionale profesioniste 
şi personalizabile. Acestea sunt puse la dispoziţia celorlalte organizaţii pro-vita şi pro-
familie din ţară.  
 
 

2.4. Website-uri informative 
 
În anul 2010 au fost lansate două website-uri noi:  
 
"Provita TV" – www.provitatv.ro este un canal video cu scop educativ pe care se pot 
viziona cele mai importante filme documentare pro-vita, integral traduse profesionist 
în limba română la comanda Asociaţiei. 
 
''Cultura Vieţii" – www.culturavietii.ro, blog pe tematici provita, administrat de Pro-vita 
Bucureşti. 
 
Obiective pentru anul 2011:  

 dezvoltarea şi popularizarea proiectelor online; 

 "Cultura vieţii" să fie transformat în blog colectiv al asociațiilor provita din țară. 
 
 

3. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  

Din anul 2010 Pro-vita Bucureşti oferă servicii de consiliere psihologică individuală 
pre- şi post-avort pentru femei şi cupluri. Seviciile de consiliere au apărut 
complementar nevoilor identificate în proiectele de prevenire a avortului, dar şi ca un 
rezultat al abilităţilor teoretice şi practice acumulate în timpul formărilor personalului. 
Serviciile de consiliere sunt oferite de d-na Roxana Puiu, psiholog, voluntar. 
 
Până la sfârşitul anului s-a oferit consiliere la 5 persoane, pe parcursul a mai multe 
şedinţe. Pentru fiecare caz există câte un dosar necesar urmăririi evoluţiei ulterioare.  
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Obiective pentru anul 2011:  

 Extinderea programului de consiliere şi sprijinirea pe cât posibil a femeilor în 
criză de sarcină. 

 
Nevoi pentru anul 2011:  

 plata unui curs de specializare pentru consilier; 

 plata unui salariu lunar pentru consilier, actualmente voluntar, în urma nevoii 
în creştere pentru astfel de servicii. 

 
 

4. LOBBY / PARTENERIATE CU INSTITUŢII PUBLICE 

Lobby. Asociaţia Pro-vita Bucureşti monitorizează şi intervine pe lângă instituţiile 
legiuitoare româneşti şi europene, emițând puncte de vedere care reflectă valorile 
organizației. Coordonatorul campaniei este preşedintele Asociației. 
 
Pro-vita Bucureşti este acreditată la Camera Deputaţilor, participând la şedinţele 
Comisiilor de specialitate, atunci când se dezbat iniţiative legislative de interes. 
 
Iniţiative legislative şi proiecte de rezoluţii la care am intervenit în 2010: 
 
În România: 

- modificarea legii adopţiilor; 
- proiectul de lege privind interzicerea clonării; 
- modificarea legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;  
- legea privind înhumarea copiilor născuţi fără viaţă; 
- majorarea concediului de maternitate; 
- majorarea alocaţiilor pentru copii; 
- legea privind reproducerea umană asistată; 
- legiferarea prostituţiei. 

 
La nivel internaţional: 

- obiecția de conştiință / refuzul medicilor de a practica avortul sau eutanasia; 
- bugetul UE pe anul 2011. 

 
Pentru această activitate am avut angajat un jurist, al cărui contract a expirat în luna 
august. 
 
Subcomisia pentru Demnitate Umană. Pro-vita a participat la înfiinţarea 
Subcomisiei pentru Demnitate Umană în Camera Deputaţilor şi colaborează activ cu 
această structură. Subcomisia a fost creată după modelul grupului similar din 
Parlamentul European şi are ca scop promovarea iniţiativelor legislative care să 
protejeze valoarea vieţii umane, în orice stadiu, şi demnitatea umană. 
 
 

http://provitabucuresti.ro/activitati/lobby/237-lege-interzicere-clonare
http://provitabucuresti.ro/activitati/lobby/205-amendare-l272-drepturile-copilului
http://provitabucuresti.ro/activitati/lobby/243-mccafferty
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Obiective pentru 2011:  

 sprijinirea adoptării şi aplicării de măsuri pentru reducerea ratei avortului şi 
creşterea natalităţii; 

 acţiuni de mass-lobby având ca ţintă parlamentarii; 

 continuarea monitorizării activităţii autorităţilor publice centrale şi a 
organismelor europene, precum şi a Misiunii României la ONU. 

 
Nevoi pentru anul 2011:  

 sprijin financiar pentru campania de mass lobby; 

 sprijin pentru reînnoirea contractului consilierului juridic, în urma intensificării 
activităţii şi nevoii în creştere pentru servicii de specialitate. 

 
 

5. CONFERINŢE, PROIECŢII DE FILM, MANIFESTĂRI 

PUBLICE, MEDIA 

Mai. Zece voluntari au fost prezenţi împreună cu un stand cu materiale la ONG Fest 
2010, ocazie de popularizare a ideilor pro-vita dar şi de recrutare de noi voluntari şi 
membri. Tot în această lună am participat la marşul anual pentru familie organizat de 
Alianţa Familiilor din România. 
Iunie. Pro-vita a organizat primul marş pentru viaţă din Bucureşti, sub titlul "Marşul 
Tăcerii", pentru a atrage atenţia asupra situaţiei avortului în România. 
Septembrie. Preşedintele Asociaţiei a susţinut la Chişinău o conferinţă la care a 
împărtăşit din experienţa organizaţiilor din stânga Prutului în sprijinirea cauzei provita 
şi a familiei. 
Decembrie. Am participat la evenimentul anual "Micul Dejun cu Rugăciune" la 
Palatul Parlamentului. Tema acestei reuniuni a fost "Valori creştine în politică". 
 
Media. Reprezentanţii organizaţiei au fost prezenţi la emisiuni radio-tv la posturi 
precum Radio Maria, Speranţa TV etc. 
 
 
Obiective pentru 2011:  

 26 martie – prima ediție a "Marşului vieţii", cu invitarea tuturor organizaţiilor 
provita. Manifestația urmează să se repete anual; 

 proiecţia în premieră cel puţin a filmului "Blood Money" şi prezentarea filmului 
în cât mai multe oraşe din România; alte proiecţii de filme;  

 prezenţă mai vizibilă în mass-media. 
 
Nevoi pentru anul 2011:  

 sprijin pentru cheltuielile asociate cu marşul şi cu premiera filmului. 
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6. COMUNICARE ŞI PR 

Platformele de comunicare online ale Pro-vita Bucureşti, respectiv pagina pe 
FaceBook, contul de Twitter şi grupul de discutii Yahoo s-au dezvoltat şi au fost 
intens (zilnic) folosite, având la 31 decembrie 2010 circa 2.000 de abonaţi. 
 
Obiective pentru anul 2011:  

 folosirea cât mai eficientă a mijloacelor de comunicare. Cel puţin 2.000 de 
"fani" şi cel puțin o campanie promovare plătită pe FaceBook; 

 continuarea actualizării centrului de resurse online şi noi achiziţii în biblioteca 
de carte şi multimedia. 

 

7. REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ 

Asociaţia noastră poate interveni prin colaboratorii săi avocaţi ori de câte ori va fi 
nevoie, în apărarea principiilor şi valorilor statutare. În anul 2010 nu am avut astfel de 
solicitări. 
 
Nevoi pentru anul 2011:  

 plata onorariilor pentru avocaţii pledanţi (în caz de nevoie). 
 

8. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Pro-vita Bucureşti este membră asociată a Mişcării Politice Creştine Europene şi 
comunică în mod constant cu organizaţii similare din peste 20 de ţări din Europa, 
America de Nord şi America de Sud. 


