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Această perioadă rece a sfârșitului

ADRA România s-a bucurat de

de an 2013 și a începutului de

primirea cu mult entuziasm a noii

an 2014 a reprezentat un timp

campanii lansate în luna decembrie

Bărbații Adevărați iubesc,
prețuiesc, protejează și primesc fularul albastru

potrivit pentru activitatea ADRA

2013 impotriva violenței în familie,

România. Au fost desfășurate multe

campanie

activități cu impact în rândurile

adevărați”.

HAITI - Clinică de maternitate

atât a beneficiarilor ADRA cât și a

PROIECTE

comunităților din care aceștia fac
parte. De asemenea, tot în această

ŞTIRI PE SCURT
ADRA România câștigă din
nou finanțarea oferită de
Raiffeisen Bank, clasăndu-se
pe locul 1
Ziua Prevenirii Violenței in
Familie marcată de ADRA
România alături de Poliția
Capitalei

perioadă, s-au facut planurile pe
termen lung pentru desfășurarea
de alte proiecte, între care amintim
acum

construirea

alături

de

ADRA Germania a unei clinici de
maternitate în Haiti.
În domeniul violenței în familie
ADRA România a continuat în acest
timp lupta începută cu mai bine de

Concert caritabil la Biserica
neagră din Brașov

patru ani în urmă. În luna octombire

Concert caritabil la Ineu,
județul Arad

de alte ONG-uri implicate în acest

Inaugurarea a trei locuințe
sociale construite de ADRA
România în cadrul proiectului “În sfârșit acasă”

acțiune la nivelul orașului București,

2013, alături de Poliția Capitalei și
domeniu, a fost desfășurată o
menită să atragă atenția opiniei

intitulată

“ Bărbați

Sfărșitul de an a fost foarte
potrivit și desfășurării concertelor
caritabile

pentru

sus ținerea

celor aflați în dificultate. Astfel în
această perioadă, ADRA România
a participat la organizarea a două
astfel de concerte în Brașov și în
Ineu, Arad.
Despre toate acestea, dar și despre
alte activitati, puteți afla lecturănd
paginile acestui buletin informativ
sau accesând oricând website-ul
www.adra.ro
Tuturor celor care ne-ați fost
aproape în această perioadă vă
mulțumim frumos pentru toată
implicarea!

publice asupra importanței acestui

“Schimbă o viață

subiect. Tot în acest domeniu,

și vei schimba lumea!”

PROIECTE

Bărbații Adevărați
iubesc, prețuiesc,
protejează și primesc
fularul albastru.
O altfel de campanie
ADRA România
împotriva violenței în familie
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În acest scop, al aprecierii bărbaților adevărați, ADRA
România a lansat și un produs simbol, fularul albastru,
gândit ca un cadou ce poate fi oferit Bărbaților
Adevărați de către soții, prieteni sau familii, ca simbol
al aprecierii și al încurajării comportamentului pozitiv,
plin de iubire și respect față de cei apropiați. Realizat
la comandă, fularul a fost personalizat inclusiv printr-o
etichetă cu mesajul campaniei și indică apartenența
purtătorului la categoria Bărbaților Adevărați.
“Conceptul campaniei a fost o alegere inspirată și a
fost primit cu entuziasm de către partenerii noștri
printre care s-au aflat Carrefour România, SanoVita,
Primăria Municipiului București și Poliția București” a
declarat Sorin Goleanu. “Peste 36.000 de vizualizări
ale clipului doar în mediul online și sprijinul a aproape
20 de instituții media naționale și locale, pe lângă

La începutul lunii decembrie, ADRA România a lansat
o nouă campanie națională împotriva violenței în
familie.

materialele tiparite distribuite (250 000 de pliante)
în cele 50 de standuri amenajate în magazinele
Carrefour din 21 de orașe au făcut posibil ca mesajul
să fie transmis la un nivel neatins până acum de către

“După campaniile de succes din anii trecuți, “Îți place

niciuna dintre campaniile ADRA România” a continuat

să dai? Alege-ți un partener pe măsură!” desfășurată

acesta.

în parteneriat cu campionul mondial Leonard Doroftei

Datorită impactului și al conceptului, televiziuni

și “Ciocu’ Mare!” destinată convingerii femeilor care
suferă abuzuri să ia atitudine și să anunțe autoritățile,
în acest an, ADRA România a ales să lanseze o
campanie inedită, de încurajare a comportamentului
pozitiv și de apreciere a bărbaților adevărați care
iubesc, prețuiesc și protejează bunul lor cel mai de

naționale ca Realitatea TV, Romania TV, Antena 3 și
Speranța TV au ales să dubleze perioada de difuzare
solicitată până la două luni iar spotul campaniei a
fost văzut de milioane de români în fiecare zi. O altă
surpriză a fost oferirea, în direct, în timpul ultimei
ediții din seria “Speranță la Orizont” a unui fular

preț: Familia!

albastru de către prezentatoarea acestui proiect

“Ce este un bărbat adevărat? Mai există bărbați

Sidonia, soțului său, Sorin Dinu, coprezentator, ceea

adevărați? Cum îi putem aprecia public pe aceștia
astfel încât să demonstrăm că normalitatea arată
altfel și că bărbații violenți nu sunt o generalitate?
Aceste întrebări au stat la baza campaniei din acest
an” a declarat Sorin Goleanu, director executiv ADRA
România.
pagina 2

PROIECTE

După mai multe proiecte desfășurate în Haiti pe o
perioadă de aproape doi ani, în urma cutremurului
din anul 2010, ADRA România se reintoarce în această
ce a adus din nou o extindere a audienței mesajului.
Campania ADRA România a reușit astfel să se
detașeze de trendul victimizării, specifice campaniilor
împotriva violenței în familie, și a ales să ofere
modalități mai creative și mai eficiente de a lupta
împotriva acestui fenomen extrem de răspândit
în România. De asemenea, odată cu derularea
campaniei au fost oferite și modalități practice de
ajutorare a celor afectați de acest fenomen cum ar fi
adresa de email ajutor@adra.ro la care cei afectați de
violența în familie pot primi ajutor specializat.

țară săracă.
“Cutremurul din 12 ianuarie 2010 a lovit puternic o
țară care de altfel și inainte de acest dezastru era
foarte săracă. Este un lucru știut faptul că după o
astfel de nenorocire, refacerea nu se poate realiza în
timp scurt. Alături de multe birouri ADRA din lume,
ADRA România a implementat în această țară patru
proiecte desfășurate în trei faze de implementare.
Ca echipă ADRA România, suntem acum bucuroși
că, alături de colegii de la ADRA Germania, vom
putea să ne întoarcem în această zonă pentru un alt
proiect. Deoarece în Haiti domeniul medical este încă
un domeniu în care este nevoie de multă investiție,

HAITI
Clinică de maternitate
un nou proiect desfășurat de
ADRA România și ADRA Germania
în această regiune săracă a lumii

proiectul nostru va avea în vedere construirea unei
clinici de maternitate în orașul Petit Goave. Acest oraș
se află situat la 70 de Km de capitala Port-au-Prince
și de Carrefour, orașul în care am fost prezenți după
cutremur pentru reabilitarea unui spital.” a declarat
Sorin Goleanu, Director Executiv ADRA România.
Banii necesari implementării acestui proiect
(aproximativ 100 000 $) provin, în cea mai mare
măsură, de la ADH - Aktion Deutschland Hilft, o
platforma nemțească online pentru atragere de
fonduri.
“Suntem convinși că vom putea colabora din nou
foarte bine cu biroul local ADRA Haiti pentru că
ne dorim ca în luna iulie 2014 aceast proiect să fie
finalizat. Clinica de maternitate ce va fi construită aici
va avea o capacitate de patru camere de naștere, o
sală de așteptare, un birou pentru medic și alte
cabinete necesare pentru a putea oferi simultan
servicii de calitate unui număr de 20 de mame și
bebeluși.” a declarat domnul Paulin Giurgi, Director
Politici Globale, ADRA Germania.
Pentru mai multe detalii în legatură cu desfășurarea
acestui proiect urmăriți pagina noastră www.adra.ro
sau pagina de Facebook a ADRA Romania.
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ADRA România câștigă din nou
finanțarea oferită de Raiffeisen
Bank, clasându-se pe locul 1.
ADRA România a ocupat din nou
primul loc în competiția

broșuri informative cu mai multe detalii
despre acest subiect dar și cu detalii în
legătură cu modul în care se pot accesa
serviciile sociale oferite gratuit unei victime
a violenței în familie.

programului

de

granturi Raif feisen
Comunități, ediția 2013,
acumulând un total de
1746 de voturi.

Corul de copii Akord Junior, condus de Alina
Negoșanu și acompaniat de pianistul Rareș
Păltineanu, s-a prezentat extraordinar,
încântând publicul cu o muzică de calitate.
Suma care s-a strâns în urma acestui

privind obținerea unei
f inanț ări în cadrul

și Biserica Adventistă din această zonă.

concert caritabil pentru copiii de la Casa de

Concert caritabil la Biserica
neagră din Brașov

tip familial „Orhideea” din localitatea Beliu,
județul Arad a fost de 4246 lei și 50 euro.

Sâmbătă, 28 septembrie 2013, de la ora
18:00 la Biserica Neagră din Braşov a avut

Inaugurarea a trei locuințe
sociale construite de către
ADRA România în cadrul
proiectului
“În sfârșit acasă”

loc un concert caritabil, susţinut de Grupul
Voces şi organistul Steffen Schlandt.

Ca și anul trecut, grantul obținut va asigura

Peste 400 de persoane s-au

necesarul proiectului “Vreau la Școală” (unul

adunat pentru a asculta

dintre cele mai solicitante financiar) timp

imnuri

de trei luni, pentru 50 de copii, dintre cei
peste 270 (de copii) incluși în proiect la
nivel național.

Ziua Prevenirii Violenței în
Familie marcată
de ADRA România alături de
Poliția Capitalei

de

calitate

înălţate de aceste tinere

Ca de fiecare dată, în cadrul proiectului “În

voci

de

sfârșit acasă” ADRA România a demonstrat

binecunoscuta orgă din

și anul acesta că nu doar începe un lucru,

armonizate

Biserica Neagră. Au fost
interpretate atât piese corale
din spațiul american contemporan, cât și
piese acappella.

ci îl duce cu succes la bun sfârșit.
Dacă la începutul verii voluntarii ADRA
din România, Republica Moldova, Austria,
Spania, Franța și SUA și-au dat
mâinile pentru a deschide

Toţi cei prezenţi la concert au fost

În data de 1 octombrie 2013, cu ocazia

sensibilizaţi de mesajul muzicii și de

șantiere

construirii a câte o casă

în

vederea

Zilei de Prevenire a Violenței in Familie,

prezentarea nevoilor beneficiarilor

alături de Poliția Capitalei și

proiectului „Vreau la școală”. Astfel că la

socială pentru cele patru

de alte ONG-uri active în

sfârşitul concertului, în urnele pregătite

familii atent selec tate

acest domeniu, ADRA

pentru donaţii, oamenii au oferit peste

Romania a participat la

3000 lei, aproape încă odata preţul biletelor

Republica Moldova, la sfârșitul

un eveniment menit să

de intrare. Astfel, suma totală strânsă

zilelor calduroase ne-am putut bucura cu

atragă atenția asupra

pentru proiectul ADRA România a fost de

toții de încheierea lucrărilor și mutarea

acestui fenomen.

7200 lei.

acestor familii în noile lor locuințe.

din Moldova, Oltenia și

Alături de oficialitățile locale și de o parte

În Pasajul Nicolae Bălcescu
de la Universitate a fost pusă în scenă o
piesă de teatru, jucată în două ocazii de
actori profesioniști, regizată după un caz
real de violență în familie al unei doamne,
beneficiară a serviciilor ADRA România
oferite la Casa ADRA, Centrul de Primire
in Regim de Urgență Pentru Victimele
Violenței în Familie.

Concert caritabil la Ineu,
județul Arad
Sâmbătă, 26 octombrie

din voluntarii care s-au implicat, s-a putut
face până în prezent inaugurarea pentru
trei din aceste locuințe.

2013, începând cu

Mulțumim frumos tuturor voluntarilor

ora 17:00, sala Casei

care, sensibilizați de aceaste povești

de Cultură din Ineu.

de viață, au oferit din timpul dar și din

județul Arad a fost plină

resursele lor financiare făcând posibil

cu cei care au dorit să

ca visul de a avea o căsuță a lor să se

Cu această ocazie s-au purtat discuții cu

participe la concertul caritabil

împlinească pentru toate aceste familii

cei interesați, au fost distribuite pliante și

organizat de către ADRA din regiunea Banat

aflate în nevoie.
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