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Anul 2014 a început foar te bine
pentru ADR A România încă din luna
februarie. Printr-o decizie a Consiliului
Municipiului București ne-am putut
bucura de reînnoirea parteneriatului cu
Primăria Generală a Capitalei care, prin
Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București, va oferi pentru
Casa ADRA suma de 50 000 de euro.
De asemenea, tot în luna februarie, am
fost surprinși în mod plăcut de interesul
manifestat la nivelul orașului București
pentru organizarea în continuare a
cursurilor de prim ajutor în parteneriat
cu Asociația Salvatorilor Voluntari pentru
Situații de Urgență ( ASVSU ). Anul acesta
150 de persoane urmează aceste cursuri
oferite gratuit, pe care în ultimii trei ani leau absolvit peste 400 de persoane.
Campania „Bărbați Adevărați” lansată
împotriva violenței în familie a continuat
până la sfârșitul lunii martie a acestui an,
deși a fost programată să se desfășoare

doar în luna decembrie a anului 2013. Acest
lucru a fost posibil datorită unor televiziuni
naționale care au ales să dubleze perioada
de difuzare a clipului de promovare a
campaniei dar și datorită mai multor
invitații primite la evenimente importante
care au avut ca temă violența în familie.
Tot în această perioadă, ADRA România s-a
putut bucura de sprijinul multor români în
cadrul competiției “Idei din Țara lui Andrei”
organizată de către PETROM în vederea
finanțării de proiecte din domeniile
“Dezvoltare comunitară”, “Educație” și
“Mediu”. Între cele 389 de proiecte înscrise
în această competiție, proiectul ”Grădini
roditoare” propus de ADRA România spre
finanțare cu 15 000 de euro s-a clasat pe
locul 1, în urma voturilor oferite online.
Despre toate acestea veți putea citi mai
pe larg în paginile prezentului buletin
informativ.
“Schimbă o viață și vei schimba lumea!”

ȘTIRI
Încă 150 de cursanți înscriși la cursurile de prim
ajutor oferite gratuit de ADRA România și ASVSU
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O nouă finanțare de 50 000 de euro
pentru Casa ADRA
La sfârșitul lunii noiembrie a anului 2012, în cadrul Consiliului
General al Municipiului București, Primăria Generală,
prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a
Municipiului Bucureşti a aprobat un acord de asociere cu ADRA
România în vederea susținerii Centrului de Primire în Regim
de Urgenţă Pentru Victimele Violenţei în Familie – Casa ADRA.

Duminică, 16 Februarie 2014, un număr de aproximativ 150 de
bucureșteni au participat la deschiderea unui nou an pentru
cursurile de Prim Ajutor, oferite în mod gratuit de către Agenția
Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor ( ADRA )
România în parteneriat cu Asociația Salvatorilor Voluntari
pentru Situații de Urgență ( ASVSU ).
Anul acesta este al patrulea an consecutiv când se organizează
astfel de cursuri la nivelul orașului București, numărul celor care
au dorit și de această dată să se înscrie depășind numărul celor
înscriși anul trecut. Până în prezent, doar în orașul București,
au mai participat pe parcursul ultimilor trei ani peste 400 de
voluntari, între care cei mai mulți fiind tineri.
Participanții la aceste cursuri vor fi pregătiți să poată oferi în
caz de nevoie primul ajutor cu mâinile goale în mod individual
dar, de asemenea, ca parte a echipelor de intervenție în caz de
dezastre, să acorde în mod profesionist primul ajutor, conform
regulilor Consiliului European de Resuscitare.

Acordul respectiv prevedea atât o finanţare pentru anul 2013 cu
suma de 42.000 de Euro pentru sprijinirea ADRA în asigurarea
adăpostului, hranei, consilierii psihologice, asistenţei sociale
şi medicale a victimelor violenţei în familie, cât și o colaborare
mai strânsă în ceea ce privește combaterea acestui fenomen.
“Deși, pe parcursul anului trecut, ADRA România s-a putut
bucura de finanțare pentru Casa ADRA, venită din partea
Primăriei Generale a Municipiului București, acest lucru nu ne
oferea siguranța faptului că și pentru anul 2014 lucrurile vor sta
în același fel. Trebuie să recunosc că am avut emoții în legătură
cu primirea unui nou vot pozitiv, ținând cont de multele proiecte
importante care se găseau pe agenda Consiliului General. Faptul
că și de data aceasta votul a fost unul în favoarea proiectului
nostru, pe de o parte, ne onorează foarte mult dar, pe de altă
parte, ne responsabilizează încă o dată în vederea implementării
acestui proiect cu înalt profesionalism” a declarat directorul
executiv al ADRA România, Sorin Goleanu.

Dorința celor două organizații partenere este de a instrui pe
cei doritori aflați în orice altă regiune a țării, așa cum de altfel
s-a procedat în trecut în orașele Arad, Timișoara și Constanța.
La finalul cursului participanții vor primi Certificatul de atestare
a gradului de instruire în acordarea Primului Ajutor. Cursul
are Certificare ISO 9001 și ISO 14001, fiind susținut de cadre
medicale cu experiență pe ambulanță și în activitatea didactică,
atestate ca “formatori de formatori” – CNFPA.

“Din punctul meu de vedere, aprobarea spre refinanțare a
proiectului Casa ADRA în cadrul ședinței din data de 28/02/2014,
reprezintă ceva normal, dat fiind faptul că ADRA a demonstrat
de-a lungul timpului că merită cu prisosință acest lucru”
a declarat doamna Cosmina Simiean, directorul general al
Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București
– DGASMB.
Începând cu anul 2009, ADRA România conduce Centrul de
Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie
– Casa ADRA. În acest centru, ADRA oferă cazare, hrană şi
asistenţă medicală de urgenţă femeilor care au reclamat
violenţa domestică organelor competente. Serviciile oferite
includ şi consiliere psihologică individuală şi de cuplu, asistenţă
socială, îndrumare către un jurist, pentru cazurile în care
victimele sunt angajate în procese cu abuzatorul.
În aceeași măsură campaniile lansate împotriva violenței în
familie (“Bărbați adevărați” - 2013 - martie 2014, “Ciocu MARE!” 2012, “Dai în ea? Dăm în tine… cu LEGEA!” - 2011 și, de asemenea,
campania desfășurată în anul 2010, în parteneriat cu campionul
mondial de box, Leonard Doroftei – “Îți place să dai? Alege-ți
un partener pe măsură!”) au făcut ca ADRA România să fie
recunoscută ca un lider de opinie important pentru populație,
un partener de încredere și vector de vizibilitate pentru cei care
au susținut aceste proiecte.
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“Femeile salută bărbații adevărați” - dezbatere
pe tema violenței în familie.

ADRA România invitată la sărbătoarea Zilelor
Liceului Xenopol din Capitală

În contextul Zilei de 8 Martie dar, în același timp, în contextul
ultimelor statistici dureroase care prezintă amploarea
fenomenului violenței în familie, în seara zilei de 6 martie
2014, sala mare a Hotelului Caro din București s-a dovedit
a fi neîncăpătoare pentru cele peste 400 de doamne din
administrația publică prezente la un eveniment deosebit
organizat de Primăria Sectorului 2 și Organizația Femeilor din
România.

Vineri, 21 Martie, cu ocazia Zilei Liceului Xenopol din București,
reprezentanți ai ADRA România au fost invitați să susțină
prezentări în fața celor peste 350 de elevi și cadre profesorale
despre activitatea pe care o desfășoară dar, în mod special,
despre lupta împotriva violenței în familie.

Cu ocazia acestui eveniment, numit generic „Femeile salută
BĂRBAȚII ADEVĂRAȚI”, ADRA România a fost invitată special
pentru a avea ocazia să prezinte în fața tuturor celor prezenți
aspecte practice care privesc lupta împotriva violenței în familie
pe care ADRA România o desfășoară din anul 2009.
În declarația sa de la finalul întâlnirii, domnul Niculai Onțanu,
Primar al sectorului 2, București, printre altele, a adus omagii
femeii spunând: “Distinse doamne și domnișoare prezente

aici, vă transmitem cele mai frumoase urări cu prilejul Zilei de
8 Martie. La început de primăvară vă prezentăm un omagiu
pentru tot ceea ce reprezentați, pentru că sunteți cele care ne
înseninați zilele nouă, bărbaților și familiilor dumneavoastră.”
Ultimul moment al serii a fost unul inedit: “Aș dori ca fiecare
bărbat să poată primi un astfel de fular albastru, pe care mi l-ați
dăruit dumneavoastră în această seară” a mai declarat domnul
Onțanu, după ce, ca semn al aprecierii pentru implicarea în lupta
împotriva violenței în familie, a primit din partea Organizației
de Femei din România fularul albastru, simbol al bărbaților
adevărați.
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“Am fost impresionată chiar până la lacrimi de videoclipurile
împotriva violenței în familie și de prezentările susținute de
reprezentanții ADRA România cu ocazia întâlnirii de la Hotelul
Caro a celor 400 de doamne din administrația publică. Mi-am
propus, încă de atunci, să vă abordez și să vă fac invitația de a
veni și în liceul nostru pentru a prezenta elevilor noștri aceste
lucruri extraordinare. Mă bucur mult că ați răspuns pozitiv
invitației noastre și vrem să vă spunem că apreciem foarte
mult toată activitatea pe care o desfășurați” a declarat doamna
Mihaela Iacoban, Director al Liceului Xenopol din Capitală.
Cel mai gustat moment de către toți cei prezenți de departe a
fost surpiza făcută unui număr de 220 de băieți, considerați a
avea calitățile unui Bărbat Adevărat. Toți aceștia au primit din
partea colegelor și prietenelor lor cadoul promovat de ADRA
România în cadrul campaniei “Bărbați Adevărați” – Fularul
Albastru.

ȘTIRI
Inaugurarea celei de a doua locuințe sociale în
localitatea Vulpeni, județul Olt
După ce în vara anului 2010, în cadrul proiectului “În sfârșit
acasă”, o familie cu doi copii din localitatea Vulpeni, județul
Olt primea o casă în dar din partea ADRA România, dumincă, 6
Aprilie 2014, a fost inaugurată o altă locuință socială construită
special pentru o familie săracă cu trei copii din aceeași localitate.
Această familie locuia în condiții foarte grele, într-o casă
bătrânească, împreună cu bunicii, unchiul și două matuși.
Doar o minune a făcut ca în cădere tavanul acestei case vechi
să nu se prăbușească peste unul dintre copii, care dormea în
acel moment.
Fetița acestei familii și-a surprins în mod plăcut părinții dar
și profesorii, prin faptul că a fost premiantă la olimpiada de
matematică, faza pe județ.
Cei doi părinți, Ion și Gheorghița Alexandru s-au străduit din
răsputeri să își facă propriul cuibușor însă, din cauza lipsei
banilor, care uneori nu le ajungeau nici măcar să își cumpere
pâinea zilnică, zidurile se dărâmau înainte de a fi terminate.
“Eu nu prea mă joc pentru că nu prea am timp. Îmi ajut părinții la
treabă, îmi fac temele… Mi-ar plăcea să avem o casă, să fim toți
fericiți și să avem o viață mai bună” spunea Claudiu Alexandru,
unul din băieții acestei familii, atunci când visa la o casă a lor.
Situația familiei Alexandru a făcut ca ADRA România să selecteze
această familie în cadrul proiectului “În sfârșit acasă”, prin care
și ei să poată beneficia de o casă nouă.
La inaugurare, alături de ADRA România și voluntarii veniți
de aproape dar și de departe, din Italia, a mai fost prezent și
un reprezentant din partea Primăriei din localitate, precum și
alte persoane apropiate, care au dorit să se bucure împreună
cu familia Alexandru.
“Ridicarea acestei case este un vis realizat pentru această
familie, pentru mine personal dar și pentru toți voluntarii din
Roma și Milano, care au participat financiar. Ne-am propus ca
în fiecare an să ne implicăm într-un astfel de proiect” a spus cu
bucurie domnul Minel Bădica, coordonatorul acestui proiect și
totodată unul dintre voluntarii veniți din Italia.
Înainte de tăierea panglicii, doamna Gheorghița Alexandru a
spus emoționată: “Niciodată nu am fi reușit prin forțele noastre
să facem o astfel de casă. Mulțumim mult tuturor celor care
ne-au ajutat!”
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În anul 2013 ADRA România a construit patru astfel de case
sociale, iar în 2014 intenționează să susțină în același fel, încă
șase familii selectate din mai multe regiuni sărace ale țării.

Proiectul “Grădini roditoare” pe primul loc la
încheierea primei etape în cadrul competiției
PETROM
Joi, 15 mai 2014, la ora 12:00 s-a
încheiat prima etapă, cea de votare
online, din cadrul competiției “Idei
din Țara lui Andrei” organizată de
către PETROM, cu numărul cel mai
mare de voturi pentru proiectul
„Grădini Roditoare” coordonat de Adra România.
Suma totală pentru toate cele 389 de proiecte înscrise anul
acesta este de 200 000 euro. Procedura prin care se va face
selecția proiectelor câștigătoare a prevăzut ca 40% din șanse să
fie date de votul oferit online pe site-ul: www.taraluiandrei.ro.
“Mulțumim mult tuturor pentru cele 2573 de voturi acordate
proiectului „Grădini roditoare”, voturi care au făcut posibil
rămânerea acestuia pe locul I. Ne-am bucurat mult să știm
că acest proiect ADRA a fost apreciat și votat de români din
toate colțurile țării, dar chiar și de multi români din diaspora,
aceia care aveau numere de telefon românesc,” a declarat, la
sfârșitul acestei prime etape, domnișoara Valentina Cozorici,
Coordonatoare Programe ADRA România.
“Ca o mare echipă, cei care au votat, fie că a fost vorba de
elevi ai multor școli și licee din țară (București, Craiova, Cluj,
Brăila, Iași), fie că a fost vorba de multe persoane ce activează
în diferite alte ONG-uri, partenere ADRA România, de mulți
membri și simpatizanți ai Bisericii Adventiste, practic de toți
cei care au încredere în modul transparent și eficient al ADRA
de cheltuire a fiecărui bănuț în favoarea tuturor beneficiarilor,
am demonstrat împreună că dorim să contribuim la dezvoltarea
celor care sunt în nevoie,” a mai declarat Valentina.
În perioada următoare juriul competiției “Idei din Țara lui
Andrei” va avea ultimul cuvânt în privința selectării proiectelor
câștigătoare, printre care sperăm să se afle și proiectul
„Grădini Roditoare”.
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