
CUM MĂ POT IMPLICA? 
Aderă la Pro-Vita! 

Dacă doreşti să fii voluntar sau membru al 
AsociaŃiei Pro-Vita – Filiala Bucureşti, 
avem pentru tine mai multe propuneri de 
colaborare. Contactează-ne. 

Donează! Ajutorul tău contează! 

ÎŃi poŃi aduce contribuŃia la proiectele 
noastre făcând o donaŃie în conturile:  
RO81RZBR0000060007229024 (în lei);  
RO81RZBR0000060007229028 (în euro), 
deschise la Raiffeisen Bank Bucureşti. 

Alte detalii la www.provitabucuresti.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIAłIA "PRO-VITA" 

 

 

 

pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi 

Filiala Bucureşti 

O.P. 1 – C.P. 410 

Tel. 0728.673.673; fax 031 815.27.80 

E-mail: provitabucuresti@yahoo.com 

Web: www.provitabucuresti.ro 

 

 

PRO-VITA - PENTRU 

NĂSCUłI ŞI NENĂSCUłI 

FILIALA BUCUREŞTI 

 
CINE SUNTEM? 
AsociaŃia Pro-Vita pentru NăscuŃi şi 
NenăscuŃi este o organizaŃie non-
guvernamentală, independentă şi non-
partinică, dedicată salvării de la dispariŃia 
fizică, recuperării şi integrării sociale a 
copiilor defavorizaŃi, precum şi 
promovării şi protejării dreptului la viaŃă 
pentru toate fiinŃele umane începând de 
la concepŃie. 
 
Prima AsociaŃie cu acest nume a fost 
înfiinŃată în 1994 la Vălenii de Munte. 
Astăzi există filiale în 6 oraşe ale României, 
printre care şi Bucureşti. 
 

• PRINCIPIUL PRO-VITA 
AsociaŃia Pro-Vita promovează valorile 
vieŃii, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale, în 
special dreptul la viaŃă al tuturor 
fiinŃelor umane de la concepŃie şi până 

AsociaŃia Pro-Vita – pe scurt 

Pro-vita (pentru viaŃă) reprezintă concepŃia 
conform căreia viaŃa începe odată cu 
conceperea (fertilizarea) şi este valoarea 
supremă a omului. 

Avortul  înseamnă uciderea unei fiinŃe 

umane depline şi nu poate fi niciodată o 
soluŃie pentru o sarcină nedorită. La noi poŃi 
afla care sunt alternativele! 

Familia (un bărbat, o femeie - uniŃi prin 
căsătorie - şi urmaşii acestora) este mediul 
ideal pentru dezvoltarea  intelectuală, fizică, 
spirituală şi morală a copilului. ToŃi copiii 
au dreptul la o familie. 

 



la moartea naturală. Considerând că viaŃa 
este sacră şi inviolabilă, Pro-Vita se opune 
oricăror evenimente care ar putea 
împiedica, afecta sau opri cursul vieŃii, în 
faza ei iniŃială (avortul), adultă (crima, 
suicidul, pedeapsa capitală), ori finală 
(eutanasia şi sinuciderea asistată). 
 

 
CE FACEM? 
o ActivităŃi umanitare şi de caritate 

Una din Ńintele principale ale activităŃii 
noastre este atragerea de sponsorizări şi 
mecenate pentru sprijinirea financiară şi 
logistică a centrelor de asistenŃă ale 
AsociaŃiei-mamă, aflate în satele Valea 
Plopului şi Valea Screzii, jud. Prahova. 

o ActivităŃi de educare şi informare 

Pro-Vita îşi propune creşterea, în rândul 
opiniei publice, a gradului de conştientizare 
a umanităŃii şi dreptului la viaŃă al copilului 
nenăscut, precum şi abordarea altor 
subiecte legate de problemele vieŃii şi ale 
familiei, prin organizarea de cursuri de 
pregătire, seminarii, dezbateri, manifestaŃii 
publice şi alte activităŃi de sensibilizare 
publică. 

o Consiliere pentru femei în „criză de 
sarcină” 

De curând, organizaŃia noastră a început să 
ofere consiliere de specialitate femeilor şi 

cuplurilor confruntate cu o sarcină 
nedorită, pentru a găsi alternative pozitive 
la avort. 

o Lobby şi advocacy 

Considerăm că societatea este înaintea 
statului, că politica are, în primul rând, o 
vocaŃie de servire şi că guvernanŃii au 
datoria de a-i asculta pe guvernaŃi, aleşii – 
pe alegători. 

Dorim ca politica să afirme, dintr-o 
perspectivă creştină despre om şi societate, 
demnitatea persoanei şi importanŃa unor 
valori universale precum libertatea, 
solidaritatea şi justiŃia. 

De aceea, Pro-Vita monitorizează 
activitatea Parlamentului şi a autorităŃilor 
publice centrale şi este în contact cu 
acestea, pentru influenŃarea factorilor de 
decizie, în vederea propunerii, susŃinerii şi 
aplicării, respectiv opoziŃiei faŃă de 
iniŃiative legislative, în conformitate cu 
scopul AsociaŃiei. 

Totodată, Pro-Vita promovează dreptul şi 
datoria susŃinătorilor valorilor vieŃii şi ale 
familiei să voteze şi să se înscrie în partide 
politice care afirmă politici pro-vita, 
considerând că acestea sunt forurile în care 
indivizii pot conlucra cel mai eficient 
pentru binele general, pentru construirea 
unei societăŃi juste, favorabile împlinirii 
personale. 

REALIZĂRI 
⇒ Finalizarea construcŃiei unei case 
pentru copii defavorizaŃi în satul Valea 
Plopului, jud. Prahova; 

⇒ Campanii de strângere de fonduri 
pentru evenimente caritabile; 

⇒ Cursuri facultative în unităŃi de 
învăŃământ din Bucureşti, prezentări şi 
traininguri în afara Bucureştiului; 

⇒ Distribuirea de materiale publicitare 
care prezintă informaŃii de bază despre 
dezvoltarea copilului nenăscut, învăŃăturile 
Bisericii Ortodoxe cu privire la viaŃă şi 
familie, explică alternativele la avort, 
consecinŃele pentru individ şi societate ale 
avortului etc.; 

⇒ ProiecŃii publice de film, inclusiv 
premiere naŃionale; 

⇒ IntervenŃia directă în elaborarea şi 
dezbaterea unor proiecte de acte normative 
precum: modificarea Codului Familiei 
(2008); modificarea Legii privind 
transplantul de organe (2008-2009); noile 
Coduri Civil şi Penal (2009); 

⇒ Scrisori deschise şi petiŃii adresate 
autorităŃilor publice, în apărarea principiilor 
promovate de AsociaŃie. 


