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Editorial

Tot la început de an, după multe intervenții și campanii, am mai învins într-o
bătălie. De data aceasta în beneficiul victimelor violenței în familie. O coaliție mai
largă de organizații, printre care și ADRA cu campania “Dai în ea? Dăm în tine!
Cu LEGEA!” au desfășurat pe parcursul anului 2011 mai multe acțiuni menite să
convingă autoritațile de importanța acestor prevederi iar preşedintele României
a semnat în luna martie decretul de promulgare pentru noua Lege pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
Și dacă anul a început așa, nu se putea să nu aducă și o altă bucurie la sfârșitul
lui, când am fost remarcați ca parteneri credibili și eficienți în domeniul
combaterii violenței în familie. În urma unei Hotărâri a Consiliului General al
Municipiului București, Primaria Generală, prin intermediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, s-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.
Alături de Primăria Capitalei a fost defășurată și noua campanie ADRA “Ciocu’
MARE! Ridică vocea împotriva violenței în familie!
“Bătălia de la Târlele”

Ca de obicei, la sfârşit de an, am privit înapoi pentru a
putea să-i mulțumim în primul rând lui Dumnezeu dar și
miilor de voluntari și parteneri care au venit alături de noi
să construiască, să ajute, să educe, să finanțeze, să dezvolte
proiecte mai presus decât ni le-am imaginat inițial.

Proiectul “Grădini Roditoare” prin care ADRA România a încurajat dezvoltarea
beneficiarilor ei care treptat să ajungă să se autoîntrețină, a constat în
construirea unui numar de 24 de solarii pentru tot atâtea familii atent selectate
din judeţele Braşov, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Vrancea și Botoșani.
Tot în acest an, proiectul educațional “Vreau la școală” a primit un nou impuls
prin faptul că, datorită celor care ne susțin, a ocupat primul loc în competiția
privind obținerea unei finanțări în cadrul programului de granturi Raiffeisen
Comunități, ediția 2012, deși participau peste 200 de proiecte.
Suntem recunoscători tuturor voluntarilor și celor care ne-au sprijinit activitatea
în diverse forme, dar în special lui Dumnezeu și sperăm ca următorul an să fie
din nou o călătorie minunată, plină de evenimente fericite.
“Schimbă o viaţă şi vei schimba lumea!”

Ne amintim de “Bătălia de la Târlele” când peste 250 de voluntari au venit să
reușească imposibilul. Să salveze oamenii care trăiau un coșmar, casele lor fiind
acoperite complet de zăpadă. Cu ajutorul celor peste 700 de voluntari implicați în
proiectul “Speranță mai presus de nămeți”, intervenția ADRA România în zonele
afectate de zăpadă a început încă din primele zile prin oferirea de alimente de
maximă necesitate și apă potabilă în valoare de peste 50.000 RON, axându-se
ulterior în mod special pe deszăpezirea caselor celor afectați de căderile masive
de zăpadă. Intervenția voluntarilor a ajutat peste 30 localități și 90 de case
acoperite complet de zăpadă.
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Cu preţuire,
în numele echipei
Sorin Goleanu, director executiv ADRA România
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Cine suntem

Afilieri

Înființată în 1990, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor ADRA România se implică în special în proiecte de dezvoltare de care beneficiază
întreaga populaţie și oferă sprijin în mod necondiţionat indiferent de religia, rasa,
etnia sau genul beneficiarilor.

ADRA România este

Expertiză
ADRA România urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru cei în nevoie şi
investeşte în potenţialul oamenilor, prin iniţiative de dezvoltare comunitară,
axându-se pe cinci direcţii principale: dezvoltare economică, educaţie de
bază, sănătate primară, asistarea victimelor dezastrelor naturale şi asistarea
categoriilor sociale defavorizate.
De asemenea, în caz de dezastre, ADRA România intervine în regim de urgenţă,
imediat ce acest lucru este posibil, fiind furnizor de servicii sociale acreditat
pentru Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Victimele Dezastrelor Naturale şi
partener în, probabil, cel mai amplu proiect de pregătire a salvatorilor voluntari
în caz de dezastru, demarat împreună cu Asociaţia Salvatorilor Voluntari pentru
Situaţii de Urgenţă în 2010.
Din 2009, ADRA România conduce Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a
Victimelor Violenţei în Familie - Casa ADRA, având cea mai mare capacitate din
această parte a ţării, victimele beneficiind gratuit de cazare şi de consiliere de
specialitate.

Declarație de misiune
ADRA lucrează în favoarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia sau care se
află în situaţii vulnerabile.
Prin programele sale specifice, ADRA are ca obiectiv determinarea unor
schimbări pozitive şi adecvate, prin crearea de parteneriate şi prin acţiuni
responsabile, în vederea atingerii scopului propus.
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• Membru al Federației Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Dezvoltare
(FOND)
• Membru al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia
Copilului (FONPC)
• Furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Victimele Dezastrelor Naturale
• Furnizor de servicii sociale acreditat pentru Centru de Informare şi Consiliere
pentru persoanele aflate în dificultate
ADRA România face parte din rețeaua ADRA Internațional, una dintre cele mai
răspândite organizaţii neguvernamentale din lume, fiind activă în 125 de ţări
şi conducându-se după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic,
adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebiri de ordin rasial, etnic,
politic sau religios. Datorită promptitudinii cu care ADRA a răspuns la nevoile
oamenilor de pe întregul glob, în 1997, Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor
Unite (ECOSOC) i-a conferit statutul de membru consultativ.

Declarație de acțiune
ADRA are în atenţie omul aflat în dificultate,
răspunzând nevoilor sale fundamentale.
Din acest motiv, cele cinci portofolii de
interes ADRA confirmă prezenţa membrilor
ei acolo unde este semnalată o nevoie.

1. Dezvoltare economică
Una din modalităţile de asanare a sărăciei abordate
de ADRA este aceea de a ajuta categoriile defavorizate
să valorizeze potenţialul economic de care dispun
(capacitate de muncă, pământ arabil, păşune, unelte,
etc). Prin programe de consiliere si asistenţă managerială,
împrumuturi sau donaţii de diferite bunuri (seminţe
pentru diferitele culturi sau animale pentru dezvoltarea de
microferme) beneficiarii sunt ajutaţi să dezvolte propriile
afaceri de familie, realizând astfel autonomia materială şi
financiară.

2. Educație de bază
Recunoscând faptul că educaţia este parte integrantă
a oricărui efort de dezvoltare şi că accesul la educaţie
înseamnă stoparea ciclului sărăciei, ADRA desfăşoară
proiecte prin care susţine procesul educaţional, promovând
totodată şi spiritul egalităţii de şanse. Proiectele
desfăşurate au în atenţie consilierea familiilor cu mulţi
copii în vederea înscrierii la şcoală, prevenirea abandonului
şcolar, combaterea discriminării de orice tip şi sprijinirea
copiilor dotaţi pentru continuarea studiilor în învăţământul
superior. De asemenea ADRA oferă copiilor săraci rechizite
şi alte materiale necesare procesului de învăţământ (ca de
exemplu, computere, piese de mobilier, etc), stimulându-le
astfel interesul pentru învăţătură.
10
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3. Sănătate primară
În cadrul programelor de asistenţă a categoriilor defavorizate sau
victime ale dezastrelor naturale, ADRA are în atenţie sănătatea
beneficiarilor prin proiecte de consiliere medicală şi nutriţională, prin
învăţarea şi asimilarea regulilor de igienă personală şi a locuinţei.
ADRA dezvoltă de asemenea, programe de abandonare a obiceiurilor
de viaţă dăunătoare cum ar fi fumatul, consumul de alcool, droguri
sau chiar prostituţie. În cazul în care ancheta socială relevă probleme
de sănătate care necesită asistenţă specializată, ADRA sesizează
cadrele medicale competente, în vederea soluţionării cu succes a
problemei semnalate. ADRA contribuie anual la dotarea diferitelor
spitale cu echipamente si consumabile care să servească la asistarea
categoriilor vulnerabile.

4. Asistarea victimelor

dezastrelor naturale

Asistarea victimelor dezastrelor naturale este activitatea de pionerat
a organizaţiei ADRA Internaţional. Şi România a făcut paşi importanţi
în ultimii ani pentru a răspunde nevoilor specifice în cazul unui
eveniment de acest gen. Drept urmare, la începutul anului 2007,
ADRA România a conceput un Plan Naţional de Pregătire şi Răspuns
la Dezastre care reglementează activitatea de asistenţă a victimelor
dezastrelor naturale, de la producerea lor până la îndepărtarea totală
a efectelor.

5. Asistarea categoriilor sociale
defavorizate

ADRA acţionează pentru reducerea sărăciei din zonele defavorizate,
acţionând prin intermediul programelor sale pentru recuperarea
demnităţii umane, oferind consiliere, sprijin pentru integrare socială,
adăpost, hrană, îmbrăcăminte, bunuri igienice şi mobilier. Programele
de asistenţă pentru categoriile defavorizate au în atenţie în special,
familiile numeroase, monoparentale, copiii orfani şi bătrânii aflaţi în
imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii. ADRA asistă
aceste categorii temporar, până la găsirea unor soluţii viabile de ieşire
din situaţia de criză.
Schimbă o viață și vei schimba lumea
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Valorile ADRA
Credința în Dumnezeu
Activând în cadrul unei agenţii
umanitare creştine, recunoaştem
credinţa în Dumnezeu ca valoare
fundamentală.

Integritate
ADRA consideră integritatea
membrilor săi o condiţie esenţială
pentru lucrul în organizaţie. Cinstea
şi probitatea morală sunt criterii pe
care ne bazăm în activitatea de zi
cu zi.

Transparență
Toate activitățile ADRA se
desfășoară la vedere, în deplin
consens cu misiunea și valorile
asumate, putând fi probate oricând
cu documente și alte mijloace de
control specifice.

Dragostea
pentru oameni
Prin opţiunea noastră de a activa în
cadrul ADRA, ne dedicăm unei cauze
profund umanitare, aceea de a asista
fără discriminare persoanele aflate în
dificultate.

Proiecte
implementate

Excelenţă
Dorim să obţinem şi să menţinem
rezultate de calitate prin îmbunătăţirea
continuă a practicilor şi serviciilor
oferite publicului larg.

Voluntariat
Credem că succesul activităţilor
noastre depinde în mare măsură
de resursa umană, de oameni
solidari cu cei în nevoie, astfel
încât prin efort conjugat, să oferim
ajutor unui număr cât mai mare de
beneficiari.
12
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Parteneriat
Recunoaştem valoarea lucrului în
echipă şi a beneficiilor unei colaborări
bazate pe respect reciproc cu orice altă
organizaţie care promovează obiective
similare.
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În prima fază, intervențiile ADRA România în
zonele afectate de zăpadă au început imediat
dupa deblocarea mai multor drumuri din cele
trei județe afectate de căderile masive de
zăpadă (Buzau, Brăila, Vrancea), prin oferirea
imediată a unor alimente de bază și lemne de
foc, acolo unde a fost posibil.

Speranța

mai presus
de nămeți

Mă așteptam mai curând să vină moartea, pentru că sunt
bătrână, decât să ajungeți voi aici la mine, peste nămeții
ăștia. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut
pentru mine!
au fost cuvinte rostite printre lacrimi de către o bătrână care locuia singură în
localitatea Glodești – Siliștea, județul Buzău, grav afectată de căderile masive de
zăpadă.
14
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În ceea ce privește modalitățile de lucru, având
în vedere infrastructura umană în toată țara,
de care ADRA România se bucură, s-a ales
ajutorarea directă a beneficiarilor, având în
vedere și sesizările evidențiate de mai multe
posturi de televiziune. De altfel, oficialitățile
chiar au apreciat acest lucru indicând cele mai
grave cazuri. ADRA România a specificat încă
de la început că dorește să-i ajute în primul
rând pe cei aflați în condițile cele mai dificile.
De asemenea, în cadrul acestei activități a
fost foarte apreciat faptul ca s-a stat de vorbă
cu fiecare persoană, oferindu-se o minimă
consiliere psihologică.
În cadrul acestor întervenții ADRA România a
distribuit în 100 de localități din cele trei județe
afectate, un număr de peste 1200 de pachete
cu alimente, produse de igienă dar și lemne
pentru foc.
În cea de-a doua fază, ADRA România,
împreună cu peste 700 de voluntari implicați
în acest proiect, a ajutat la scoaterea de sub
zăpadă a unui număr de 90 de case din 30
de localități, astfel că, atunci când nămeții
s-au topit, niciuna din aceste case nu a suferit
pagube.
Schimbă o viață și vei schimba lumea
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„

În sfârșit

acasă!

Dacă ADRA România va lua decizia de
a introduce și cazul familiei Gheorghe
din localitatea mea, pentru a construi
aici o casă socială, vă promit că 90%
din cheltuieli vor fi suportate de către
Primărie. Mai mult, printre voluntarii
ADRA România pe acest șantier vor fi
și mulți din angajații instituției noastre.
Aș dori sa fim parteneri în acest proiect
deoarece am încredere în voi pentru că
am văzut de-a lungul timpului că ceea
ce începeți duceți la bun sfârșit,
ne declara Primarul comunei Mărgineni
din județul Bacău, domnul Șolot Marcelin.
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Proiectul “În sfarsit acasă” este în
strânsă legatură cu alte proiecte,
deoarece beneficiarii sunt descoperiți
adesea atunci când pentru aceștia au
fost implementate alte proiecte ca
“Vreau la școală”, “Sprijin pentru
fiecare”, “Copii ajută copii” etc.

câte o casuță modestă pentru fiecare.

Așa se face că, pentru cei care
traiesc în condiții grele, aproape de
neimaginat, având familii numeroase
dar responsabile, muncitoare,

Familia domnului Gheorghe
Constantin recomandată de Primăria
Mărgineni, alături de alte două familii
din județele Botoșani și Bacău au

doritoare de a face al doilea și al
treilea pas, dacă sunt ajutate să îl facă
pe primul, ADRA România își face un
plan de a strânge fonduri și a construi

fost introduse în proiectul “În sfârșit
acasă” și au primit în scurt timp
câte o casă, iar Primăria s-a ținut de
promisiunile făcute la început.
Schimbă o viață și vei schimba lumea
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„

Acestea sunt cuvintele rostite cu entuziasm de către doi dintre copiii implicați în
proiectul “Copii ajută copii”.

Copii ajută

copii

Am strâns în pachet: pastă de dinti, haine, dulciuri și le-am
dat cu mult drag unui copil de la Tigmandru, copil despre
care îmi amintesc că s-a bucurat așa de mult.

„

Alessandro Sorlea, Targu Mures, 11 ani, clasa a V-a.

Am dat pachetul meu unei fetițe de 8 ani pentru ca să
se bucure și ea de unele lucruri pe care eu le am, iar ea
nu. Sunt nerăbdător ca în anul acesta să fac din nou un
pachet pentru că mi-a plăcut foarte mult anul trecut.
Ganea Alex Targu Mures, 11 ani, clasa a V-a.
18

Schimbă o viață și vei schimba lumea
Raport ADRA 2012

Asemenea lor, în anul 2012, un număr de aproape 6000 de copii din toate
colțurile țării s-au implicat în acest proiect, unul dintre cele mai apreciate proiecte
ADRA care, an de an, adună un număr mereu în creștere de copii ce doresc să
învețe “arta de a fi generos”.
În prima fază de pregătire, ADRA România distribuie pușculițe pentru a începe
organizarea pachetelor pentru sărbătorile de iarnă, tuturor copiilor care și-au
exprimat adeziunea la proiect, manifestând entuziasm și hotărârea de a se
implica activ în viețile copiilor mai puțin favorizați. Activitatea de distribuire
și asamblare a pușculițelor este un moment foarte apreciat de copiii care au
mai participat și în alți ani, întrucât ei încep să lucreze în echipă împreună cu
instructorul/educatorul, acesta fiind primul pas în motivarea lor.
Ulterior, pe parcursul timpului, copiii sunt stimulați să economisească prin
relatări și prezentări despre viața copiilor săraci, aflați deja în alte proiecte ADRA,
iar în preajma sărbătorilor copiii participanți la proiect se întâlnesc personal cu
copiii defavorizați și le aduc mare bucurie, dăruindu-le cadoul pe care ei l-au
pregătit cu atâta drag.
Deşi succesul proiectului a fost evident, în urma observațiilor de pe teren și a
proiectelor suplimentare realizate de catre cei implicați, a fost sesizată dorința
ca acest proiect să se dezvolte, astfel încât să permită un gen de ajutor mult mai
consistent ca formă, dar și o perioadă mai lungă în care să poată fi desfășurat.
Astfel, și în anul 2012, pe lângă varianta clasică rămasă valabilă în continuare, de
oferire de mici atenţii cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sub umbrela „Copii ajută
copii”, au fost dezvoltate și diverse alte activităţi pe parcursul întregului an.
Schimbă o viață și vei schimba lumea
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„

Este dificil de exprimat în cuvinte ceea ce simte cineva atunci când toată
agoniseala de o viață dispare într-o clipă, mistuită de flăcările nemiloase ale unui
incendiu. Iar dacă familia respectivă este săracă și are și câțva copilași, durerea
este cu atât mai mare privind din perspectiva viitorului care se întrevede lipsit
total de speranță.
Pentru șase astfel de familii, ADRA România a deschis în anul 2012 proiectul
“Reclădind speranțe” prin care a ajutat fie la repararea locuințelor distruse parțial
fie la reconstruirea altor case, pentru cele distruse în totalitate, lucrul acesta
făcând ca speranța să se reaprindă în inimile lor.
Un astfel de caz disperat a fost cel al domnului Dănila Nelu, din comuna
Vârfurile, judeţul Arad, care, împreună cu soția și cei trei copilaşi ai lor, au rămas
muţi de durere, atunci cand focul le-a distrus întreaga casa dar şi toată mobila şi
lucrurile care erau în ea.
Imediat dupa dezastru, ADRA România şi-a făcut planurile şi a oferit o mână de
ajutor deschizând șantiere pentru șase astfel de familii greu încercate din
județele Arad, Prahova, Ialomița, Suceava, Bacău și Galați.

Nu credeam că voi mai avea vreodată o casă, iar astăzi
nu-mi vine să cred ceea ce văd, că deja noua casă începe
să prindă contur…

„

declara doamna Triță Lenuţa, mama a patru copii cu vârste între 6 şi 10 ani, din

Reclădind

speranțe

comuna Buciumeni, judeţul Galaţi, căreia focul i-a distrus toată gospodăria.

Ceea ce au avut în comun toate aceste şase familii greu încercate nu a fost
doar durerea şi uneori disperarea lăsată de acest tragic eveniment, ci şi faptul
că aceste situaţii au fost considerate de vecini, prieteni, dar şi de membrii ai
Bisericilor Adventiste din zonă, ocazii de a-şi arăta împreuna simţire,
implicându-se atât financiar, cât şi cu fortă de muncă.
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De la
mână
		la

Proiectul “De la mână la mână” s-a născut în
urma interesului pe care în ultimii ani tot mai
multe companii l-au manifestat în a susține cu
diverse produse alimentare, dar și diverse alte
produse nealimentare, beneficiarii aflați pe
listele ADRA România.

		 mână

În anul 2012, prin acest proiect, un număr de peste 2000 de persoane aflate in
nevoie au primit bucurie în suflet, datorită colaborarii ADRA România cu
Magazinul Somaro, cel care ne este alături an de an, dar și cu firmele Genpact,
Bochemie România SRL, SC Davio Ral Construct SRL
și Casa de Editură Viaţă şi Sănătate.
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Ca și cum nu ar fi de-ajuns, boala
aceasta cruntă s-a asociat din ce în
ce mai mult cu o altă problemă și
anume, sărăcia, datorită faptului că
nici unul din ei nu mai poate munci.
Văzând că situația lor se înrăutatește
cu fiecare zi ce trece, Dragoș încearcă
să caute ajutor la cunoscuți care
să-l ajute să depașească momentele
grele.

cercetare cu de-amăruntul a situației,
familia aceasta este inclusă în
proiectul “Sprijin pentru fiecare”, prin
intermediul căruia primesc sprijin
pentru a să depăși aceste momente
dificile.

Într-o zi găsește un pliant în care
citește despre activitatea pe care
ADRA România o desfășoară în
sprijinul celor aflați în necaz iar
speranța începe să-i încolțească în
inimă. La scurt timp se hotărăște să
contacteze ADRA România iar după o

Obiectivul acestui proiect este
oferirea de sprijin personalizat
potrivit nevoilor specifice fiecărui
individ, astfel încât fiecare dintre
aceștia să poată beneficia de condiții
mai bune de viață.

Prin proiectul “Sprijin pentru fiecare”,
ADRA România a contribuit în anul
2012, la îmbunătățirea condițiilor de
viață pentru 18 astfel de beneficiari.

Sprijin pentru

fiecare

Se numește Ionică
Dragoş, este casătorit cu
Geanina şi au o fetiţă de
vreo trei ani, pe nume
Larisa, iar împreună
locuiesc în localitatea
Mija, județul Dâmbovița.
Atât Dragoş cât şi soţia lui
au fost diagnosticaţi cu o
boală teribilă, SIDA,
însă fetiţa lor este
sănătoasă.
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Duminică, 27 mai 2012, la ora 18, Sala Ateneu din Bacău a găzduit Concertul
Umanitar “Vis de Copil” organizat de către Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare,
Refacere şi Ajutor - ADRA România.
Concertul a fost prilejuit de ziua de 1 iunie 2012 şi a dorit să sensibilizeze opinia
publică vis-a-vis de copiii înscrişi în proiectul ADRA România, “Vreau la şcoala”.
Deşi provin din familii defavorizate, aceşti copii au rezultate şcolare deosebite şi
manifestă un interes real pentru educaţie.

„Vis de copil”

Impresionată de atmosfera creată, doamna Nicoleta Zarnescu, profesor de istorie
– anterior şefa de cancelarie a domnului Constantin Scripat – fost prefect al judeţului
Bacău – a declarat:

„

Concertul caritabil

Participanții la concert au avut posibilitatea să asculte muzică interpretată
de corurile de copii “Cantassimo” din Bacău şi „Celest Harmony” din Matca,
judeţul Galaţi, dirijate de către profesor Simida Gherghe, muzica instrumentală
interpretată de Mihai Gherghelaş la vioară, Andrei Lucaci la pian şi Andrei
Ioniţă la violoncel și muzica solo interpretată de micuţa Cezara Gheorghe. De
asemenea cei prezenţi au avut ocazia să cunoască poveştile de viaţă şi visurile
câtorva dintre beneficiarii proiectului ADRA România “Vreau la şcoală”; copii
care au impresionat publicul și au trezit în inima ascultătorilor cele mai alese
sentimente.

Copiii noştri cresc fericiţi în patul lor cald, îmbrăţişaţi
de părinţi, dar nu în toate familiile se întâmplă aşa.
Lacrimile din ochii copiilor sau ochii care nu mai pot
plânge, sunt o realitate. Sunt istorii triste pe care ar
trebui sa le auzim, măcar din când în când. Copiii sunt
cea mai valoroasă resursă a lumii dar şi cea mai mare
speranţă pentru viitor. Ajutând astăzi un copil, clădim
cu sufletele noastre o lume mai frumoasă, mai bună şi
mai binecuvântată.

Scopul acestui concert a fost de a promova acest proiect ADRA România, dar și
de a strânge fonduri pentru organizarea unei tabere de munte la Vatra Dornei,
pentru copiii înscrişi în proiect care au rezultate şcolare bune.
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Proiecte
în curs de
desfășurare
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Deoarece ADRA România își propune
ca prin proiectele sale să ajute la
dezvoltarea beneficiarilor ei, treptat
aceştia ajungând să se întrețină singuri,
în cursul anului 2012 a fost implementat
cu succes proiectul “Grădini roditoare”.
Acest proiect a fost realizat cu
finanțarea venită din partea
ADRA Internațional şi cu sprijinul
colaboratorilor ADRA România care
au ajutat la implementare. Proiectul a
constat în construirea unui număr de 24
de solarii pentru tot atâtea familii atent
selectate din judetele Braşov, Vaslui,
Bacău, Iași, Neamț, Vrancea și Botoșani.

Grădini

roditoare
Nu ne vine să credem că acest lucru devine realitate,
pentru că, deși ne gândeam cât de bine ar fi să avem
un astfel de solar, singuri nu ne-am fi descurcat

„

mărturisea cu lacrimi de bucurie în ochi una dintre beneficiarele ADRA
ale acestui proiect.
30

Schimbă o viață și vei schimba lumea
Raport ADRA 2012

„

Beneficiarii vor ramâne mai mulți
ani sub îndrumarea ADRA până cand
există convingerea ca aceștia pot să
se descurce singuri. De altfel, chiar
dacă beneficiarii au doar cuvinte
de mulțumire pentru acest sprijin
inițial important, sunt conștienti de
responsabilitatea ce le revine, aceea de
a munci eficient pentru a avea la final o
recoltă bună.

Pe lângă ajutorul primit în vederea construirii solariilor,
pentru toate aceste familii, deosebit de important este
și faptul că nu-i lăsăm să se descurce singuri, ci suntem
alături de ei pentru a le oferi pas cu pas instruire de
specialtate în domeniul agricol.
a declarat domnul Tache Pohrib, coordonatorul local al proiectului
în zona Moldovei.

Și prin proiectul “Grădini roditoare” ADRA România doreşte să dea glas
motto-ului: “Schimbă o viaţa şi vei schimba lumea!”
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Grădini
roditoare

în Africa

De-a lungul timpului, ADRA România a fost mereu deschisă la implementarea de
proiecte sociale și în afara granițelor țării noastre, însă majoritatea dintre acestea
au fost ca răspuns la dezastre.
Începând cu luna decembrie a anului 2012, ADRA România a hotarât să se
implice în afara țării într-un proiect de dezvoltare pe termen lung.
Așa se face că proiectul “Grădini roditoare”, care în Romania s-a bucurat an de an
de un impact puternic în rândul beneficiarilor noștri, a suportat unele ajustări iar
apoi a fost “exportat” în Malawi, Africa, ajutând la generarea de venituri pentru
aproximativ 200 de persoane
Malawi este una dintre cele mai sărace țări ale lumii, fără ieșire la mare, din sudestul Africii, cu o lățime maximă de 160 km. Este o țară a munților, podișurilor și
văilor.
Zona de implementare a proiectului se află într-o vale a lanțului muntos Kirk la
aproximativ 100 km nord-vest de orașul Blantyre, în districtul Neno.
ADRA România își propune prin acest proiect să ajute la cultivarea a 60 de
hectare de teren cu porumb, soia, pomi fructiferi și deasemenea să ajute la
construirea de solarii pentru legume.
Beneficiarii acestui proiect sunt elevii și cadrele didactice ale şcolii generale și a
liceului din localitatea Matandani, Malawi. Cei 134 de elevi, ca parte a studiului
practic, se implică cu bucurie în activitatea de cultivare a pământului, știind că
prin aceasta contribuie la susținerea școlii.

Până la acest moment a fost pregătit terenul și au
fost semănate semințele. A fost o lucrare grea, facută
manual cu toporul și sapa, deoarece terenul nu mai
fusese de foarte mult timp folosit. Astfel s-a reușit
momentan plantarea a peste patru hectare de porumb
şi două hectare de soia.

„

Ionuţ Croitoru, coordonatorul local al proiectului în Matandani.

În scurt timp, în cadrul acestui proiect, vor fi construite solariile pentru
legume, iar după sezonul de semănare va fi pregătit terenul pentru plantarea
pomilor fructiferi (mango, mandarini și macademia).
O parte din recoltă va fi folosită pentru hrana zilnică, iar cealaltă parte va fi
comercializată, acoperindu-se astfel cheltuielile de întreținere ale acestei școli.
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Un om

între oameni
În dorința de a fi de folos tuturor celor care au nevoie de
ajutor, ADRA România, împreună cu asociațiile „Ridică-te și
umblă”, “Alinare” și “Amicus București” au demarat încă din
primăvara anului 2011 proiectul “Un om între oameni”, când
beneficiarii erau doar 20 - 25 de persoane cu dizabilități
locomotorii.
Proiectul acesta s-a dezvoltat de la lună la lună ajungând în scurt timp să numere
peste 200 de beneficiari, iar la sfârșitul anului 2012 numărul a crescut la 320 de
beneficiari.
Pe lângă întâlnirile cu caracter regulat, în anul 2012 proiectul a avut și alte
activități mai importante, între care amintim:

•

17 iunie - are loc prima ieșire în afara Bucureștiului: este vorba despre o
excursie la salina Slănic Prahova, la care au participat 55 de persoane
cu dizabilități.

•

9 - 16 septembrie - se desfășoară în localitatea Stupini un eveniment special:
tabăra anuală a persoanelor cu dizabilități, la care au participat 89 de
persoane, ocazie în care programul a fost divers, alternând ieșirile în natură
cu seminarii de sănătate, concursuri etc.

•

8 ianuarie - program special în cadrul căruia au fost oferite pachete
de sărbători.

•

13 mai - prima ieșire în natură, în parcul Circului din București, la care au participat 80 de persoane.

•

30 septembrie - a doua ieșire în natură: Grădina Botanică din București la care
au participat 75 de persoane cu dizabilități

•

20 mai 2012 ia naștere un nou Centru pentru acest tip de beneficiari în județul
Prahova la Ploiești, ocazie la care au fost prezenți 45 de persoane
cu dizabilități.

•

•

27 mai - se aniversează doi ani de existență și se inaugurează în București, în
sectorul 5 noua clădire a Centrul social, destinat persoanelor cu dizabilități,
eveniment la care au participat mai multe oficialități împlicate
în acest domeniu.

15 decembrie - ultimul eveniment al anului: concertul umanitar, cu titlul
„Fericita noastră dizabilitate - Betleemul”, care a avut loc la Palatul copiilor din
București, unde corul format din persoane cu dizabilități a cântat cântece și
au spus poezii despre nașterea Domnului Nostru Iisus Hrisos.

În tot cursul anului au avut loc întâlniri regulate, cu o participare de 80 - 90 de
persoane cu dizabilități, la care se adaugă însoțitorii și voluntarii, în număr de
75 - 80 de persoane.

3 iunie - se înființează un nou Centru pentru persoanele cu dizabilități în
orașul Constanța la care au participat peste 35 de persoane.

La sfârșitul anului 2012 beneficiari ai acestui proiect, persoanele cu dizabilități,
numărau aproape 320 în cele trei centre înființate.

•
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Centrul Social
de la Zărnești

Începând cu anul 2007, în localitatea Zărnești, județul Brașov, la inițiativa unui
om foarte inimos, domnul Serafim Nistor, prin colaborare cu Primăria locală și
cu ADRA România ia naștere un proiect frumos, dedicat foștilor deținuți, în mod
special persoane de etnie romă.
An de an, acest proiect a fost într-o continuă dezvoltare, ajungând ca în scurt
timp să se înființeze în această localitate un frumos CENTRU SOCIAL.
Dacă la început se putea vorbi doar de ajutorarea acestui gen de persoane prin
adăpostirea unui număr de aproximativ 200 dintre ei într-un bloc părăsit din
această localitate, care a fost în scurt timp renovat, cu timpul s-au construit
pentru și împreună cu acești foști deținuți, în cadrul Centrului Social care a luat
naștere aici, case pentru încă 60 dintre ei.
Pentru ca toţi acești beneficiari să aibă posibilitatea de autoîntreținere, ADRA
România a ajutat la construirea de solarii pentru legume.
În perioada 8-15 aprilie 2012, un grup de 25 de adolescenţi din regiunea
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Brașovului coordonați de domnul Szasz Cserei Geza au ales să îşi folosească o
parte a vacanţei pentru a oferi ajutorul lor în construirea celor patru solarii pe
care ADRA a dorit să le construiască aici în acest an.
Și în 2012, Centrul Social din Zărnești a continuat să primească finanțare din afara
țării, din partea municipalității orașului Viena, prin ADRA Austria. Așa se face
că în aceasta perioadă a fost susținută financiar atât activitatea de construcție,
dar și activitatea din domeniul agricol. Ca urmare au fost desfășurate cursuri de
specializare în aceste domenii și de asemenea au fost cumpărate toate uneltele
necesare derulării acestor activităţi în condiții optime. La finalul cursurilor,
fiecărui beneficiar i s-a oferit o diplomă de calificare, diplomă care va fi de un
real folos în găsirea unui loc de muncă, ceea ce s-a și întâmplat în scurt timp cu o
parte dintre aceștia.
Pentru anul următor s-au făcut planuri în vederea construirii şi administrării în
cadrul acestui Centru Social a unui Centru de Zi pentru toți copiii care locuiesc
aici dar și pentru alți copii săraci din localitate.
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Centrul
de meserii
de la
Vatra Dornei
Încă din anul 2011, ADRA
România împreună cu Asociația
TABITA din localitatea Vatra
Dornei, au deschis un Centru
special pentru femeiile sărace
care își doresc să învețe arta
croitoriei.
Prin acest proiect se dorește a se oferi ajutor
în ideea dezvoltării beneficiarilor, astfel încât
aceștia, învățând o meserie, să ajungă în
scurt timp să se autoîntrețină.
Și în anul 2012 un numar de 10 femei sărace,
dar cu dorinţă de a învăța să lucreze ceva
cu mâinile lor, au avut ocazia, pe de o parte,
să învețe din arta croitoriei, iar pe de altă
parte să creeze atât lucruri pentru ele
dar și lucruri care să fie expuse și oferite
doritorilor în schimbul unor donații necesare
continuării acestui proiect.
În primăvara anului 2012 spațiul de
desfășurare pentru acest proiect, care a fost
pus la dispoziție de către Primăria orașului
Vatra Dornei a fost reamenajat astfel încât
să fie potrivit pentru acest gen de activitate.

Deoarece una dintre direcțiile principale de acțiune ale ADRA România este
răspunsul de urgență în caz de dezastre, încă din luna decembrie a anului 2010,
în colaborare cu Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență
(ASVSU), a fost demarat în oraşul Bucureşti un proiect pilot de pregătire a
salvatorilor voluntari pentru a suplimenta numărul echipelor de intervenție în caz
de dezastru. Numărul voluntarilor specializați în acordarea primului ajutor și a
intervenției în caz de dezastre este relativ redus și s-ar putea dovedi insuficient în
cazul unui dezastru major.

Cursuri
pentru

salvatorii
voluntari

Eu şi colegii mei preţuim foarte mult această activitate
de voluntariat pe care o desfăşuraţi (...) de aceea, la
nivelul sectorului 2, am luat decizia de a sprijinii
financiar astfel de cursuri,

După ce în anul 2011 peste 170 de participanți de toate vârstele, din București, au
învățat în cadrul cursurilor de prim-ajutor să răspundă nevoilor populației în caz
de dezastru natural, în anul 2012 alți 100 de cursanți s-au adăugat celor existenți.
Aceste cursuri au fost preconizate a se desfăşura pe o perioadă de trei ani. În
primul an se predă suportul vital de bază (BLS) care cuprinde două examene
scrise şi unul practic. În al doilea an se formează echipe de răspuns la dezastre
cu cei care vor dori să se implice, acestea beneficiind de instruiri specifice în mai
multe direcţii: cercetare căutare - deblocare salvare, primul ajutor în urgenţă,
transport accidentaţi, radiocomunicaţii de urgenţă, căutare - salvare canină, prim
ajutor psihologic ş.a. Anul trei va fi destinat celor care doresc să devină manageri
în dezastre.
Tot în anul 2012, în dorința de a dezvolta și în alte zone din țară acest proiect,
după ce au fost predate astfel de cursuri și în orasele Arad și Timișoara, a venit
randul orașului Constanța, unde 60 de cursanți au primit diplomă de absolvire.
În luna octombrie a anului 2012, într-un cadru festiv, la sediul Primăriei
Sectorului 2, Bucureşti, peste 150 de persoane, între care mai mulţi medici,
inspectori de protecţie civilă, Preşedintele Federaţiei Române de Radioamatori
dar şi reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 2, alături de Domnul Primar, au fost
oferite 70 de diplome voluntarilor care, în acest an, au participat și au absolvit
cursurile de prim-ajutor.
Imediat după acest eveniment, cursurile au continuat cu modulul anului trei
pentru toti cei care doresc să devină manageri în dezastre, însă s-a format și o
nouă grupă cu cei care din acest an și-au propus să beneficieze de aceste cursuri.

„

a declarat Neculai Onţanu, primarul sectorului 2 al Capitalei, prezent la acest
eveniment.
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Vreau la școală
Cristi este în clasa a II-a. Este o fire veselă glumeață și îi place foarte mult
mișcarea. Fratele său, Victor este în clasa a V-a și a participat la mai multe
concursuri de matematică (Concursul Cangur). El este o fire serioasă, atentă și
foarte grijulie.
Cei doi mai au încă trei frați: Andrei, clasa a IX-a și Ana și Iulia, surori gemene,
care sunt in clasa a VIII-a.
Pentru că mama suferă de ciroza hepatică, tatăl aduce principala sursă de venit
în casă, dar nu este vorba de un salariu, ci de lucru cu ziua. Pe lângă aceste
venituri se mai adaugă alocațiile copiilor.
Această familie nevoiașă locuiește în localitatea Plopeni, județul Prahova, întrun apartament cu 2 camere în care nu există gaze, iar ei se încălzesc cu o soba
improvizată.
ADRA Romania a întins o mânã acestei familii prin faptul că a înscris în proiectul
“Vreau la școală” pe Cristi și Victor. Alături de alţi 250 de copii selectați din
toate zonele sărace ale țării cei doi primesc ajutor lună de lună care constă în
rechizite, la începutul fiecărui semestru, alimente, pe tot parcursul anului şcolar,
dar periodic acești copii primesc și articole de igienă și articole de îmbrăcăminte.
Pentru acești copii dar și pentru părinții lor, un rol important îl au și consilierile
făcute în mod constant de către voluntarii ADRA România.
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Casa ADRA

Venită din provincie, în Bucureşti, cu liceul neterminat,
am înteles că nu voi reuşi să-mi gasesc un loc de
muncă fără a definitiva studiile. Susţinerea soţului nu
a existat, din contra, îmi arunca cursurile şi cărţile pe
care atât de greu mi le procuram, mă batea să renunţ.
Cu toate acestea, în puţinele clipe pe care le găseam
libere sau fără prezenţa lui, am reuşit să termin liceul,
ceea ce a fost pentru mine o mare bucurie.
Apoi am înteles că pot mai mult şi mi-am dorit să ştiu
mai multe, să mă dezvolt şi am continuat cu facultatea,
tot bătută fiind.

“Am fost 10 frați la părinți și fiecare aveam responsabilității în funcție de vârstă:
în casă, în gradină, având grijă de frați. Eu aveam grijă de frații mai mici și
ajutam la mâncare. Problema noastra a fost că nu am avut relații foarte strânse,
apropiate, de prietenie în mijlocul familiei noastre.
Relatiile dintre părinții mei era conflictuale si frecvent fugeam cu mama de furia
tatălui, fie în grădină, fie în podul casei, oriunde am fi putut să ne ascundem.
Pentru că saracia era mare, am inceput sa lucrez la o ferma din apropiere
pentru a avea bani de haine. Colegii nu înţelegeau ce înseamnă să nu ai bani şi
mă batjocoreau. Mă şimţeam inutilă, nu mă puteam ridica la înălţimea colegilor
mei. Dar nu am renunţat totuşi şi am continuat şcoala, încercând să nu rămân la
stadiul impus de sărăcie.
L-am cunoscut pe soţul meu şi viaţa mea părea că va lua o întorsătură diferită.
Era atent cu mine şi îmi făcea mici cadouri. Nu mai fusesem tratata astfel. Era
pentru mine o nouă realitate, iar gândul că voi scăpa de acasă mă împingea tot
înainte. Dincolo de aceste momente frumoase, când încă nici nu ne mutasem
împreuna, am primit prima lovitura. Mi-aş fi dorit să nu se mai întâlnească cu alte
fete, aşa cum şi eu eram dedicată total relaţiei noastre. Aşadar, în mai puţin de 6
luni, am facut cunoştinţă cu ceea ce experimentasem şi acasă: violenţa fizică. Nu
am renunţat totuşi la relatie, crezând că aceste lucruri vor trece, dar la doi ani, de
la relatie deja nu mai aveam prea multe speranţe: loviturile se înteţeau în fiecare
zi, iar teama mea că voi rămâne singură, neprotejată de nimeni îşi facea tot mai
mult locul în sufletul meu.
Am început să fiu acuzată de infidelitate, deşi sotul meu era cel care începea
diverse relatii extraconjugale, criticându-mi abilitatile de soţie şi gospodină,
împovărându-mă cu o gelozie extremă.
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Din această căsătorie a rezultat un copil extraordinar
pentru care sufăr mult. Soţul meu nu s-a interesat
niciodata dacă are nevoie de ceva, să petreacă timp
cu el, nici nu ştia în ce clasă este. Fiul nostru trăieşte
drama oricărui copil ce nu a înteles de ce doi parinţi
nu pot sa convieţuiască frumos unul cu altul. A fost
martorul nenumăratelor bătăi la care am fost supusă.
De multe ori a trebuit să mă şteargă el de sânge şi să
mă ajute să-mi revin, să-mi dea cu linguriţa. N-aş fi vrut
sa aibă parte de aşa ceva. Am fost o mamă căsătorită
şi în acelaşi timp singură, fiind nevoită să mă lupt
pentru fiecare bănuţ din casă, pentru mâncare, pentru
facturi, căci soţul meu consuma banii săi în alt mod:
cu femeile pe care le cucerea. Am crezut că asta este
soarta mea şi trebuie s-o traiesc.
Dar filmul vieţii mele parcă devenea din ce în ce mai
periculos. Copilul m-a sfătuit să plec, căci dacă nu, avea
să plece chiar el. Nu mai putea suporta certurile şi
bătăile crunte la care era martor. Îşi dorea doar o viaţă
normală, cu ambii parinţi.
Am hotărât să închei relatia, am divorţat, dar am rămas
mai departe cu soţul şi fiul în aceeaşi casa, ajungând la
o înţelegere de pace. Când am văzut că lucrurile scapă
din nou de sub control, am plecat. Ani la randul am stat
cu chirie, dar de fiecare dată mă găsea, mă teroriza să
mă întorc la el.
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Mă urmărea, mă ameninţa. De 7 ani am divorţat, dar furia şi
obsesia lui au fost parcă pe zi ce trecea mai mare si mai mare.
Anul acesta am obţinut un ordin de protecţie, iar fostul soţ a fost
scos din casă. Dar eram îngrozită că ar putea veni, m-ar putea
aştepta undeva. Parcă nimic nu mergea, nu aveam bani, loc de
munca nu găsisem. Celelalte pe care le-am avut le-am pierdut
din cauza conflictelor si geloziei soţului.
Deşi în repetate rânduri am vorbit cu fiul meu să schimbăm yala,
acesta nu a vrut, spunându-mi că el tot va lăsa uşa deschisă,
chiar dacă schimb şi dacă tatăl lui vrea să se întoarcă s-o poata
face.
Într-o zi, întoarsa de la piaţă, am intrat în casa şi m-am pregătit
să mă schimb. Soţul meu a apărut dintr-o data pe la spatele meu
din alta camera şi mi-a pus cutitul la gât, spunându-mi că mă va
omorî pe mine, apoi se va sinucide. Mi-a arătat chiar scrisoarea
pe care o scrisese de rămas bun. Era hotărât sa încheie ceea ce
nu reuşise în trecut. A început sa mă lovească puternic. Il rugam
să mă lase, încercând să-i spun că mă întorc la el, ca să se mai
liniştească. Vecinii care au auzit ţipetele mele l-au sunat pe băiat
ca să-i spuna ce se aude. Acesta a sunat la Poliţie, dar a dat
numărul fostului soţ de telefon, al meu fiind închis. Când a sunat

Centralizator
proiecte 2012

Poliţia pentru confirmare, fostul soţ s-a speriat şi a fugit.
Zbuciumul meu ştiu că nu e la final. Dar am încredere în
Dumnezeu că mă va ajuta să trec peste asta. Nu ştiu ce ar trebui
să fac, dar ştiu că va fi linişte şi pentru mine într-o zi. Şi mă voi
lupta până voi reuşi să am parte de ea.”
Aceasta este povestea tristă de viață a doamnei A.L. în vârstă de
42 ani, care a fost una dintre victimele violenței domestice către
care ADRA Romania a întins o mână de ajutor oferind cazare,
hrană, consiliere juridică, asistență socială în cadrul Centrului de
Primire în Regim de urgență pentru Victimele Violenței în Familie
(Casa ADRA).
În anul 2012, 86 de mămici şi copiii acestora aflaţi în situaţii
asemănătoare cu cea a doamnei A.L. după ce au apelat şi
beneficiat de serviciile oferite la Casa ADRA au putut să-și
regăsească un nou drum în viață, au învăţat să ridice din nou
capul, pentru a dori, pentru a trăi.
46

Schimbă o viață și vei schimba lumea
Raport ADRA 2012

Schimbă o viață și vei schimba lumea
Raport ADRA 2012

47

Casa Adra

Reclădind speranțe
86

Beneficiari

86410,57

Buget

12 luni

Durată

Centrul de meserii

(Vatra Dornei)

10

Beneficiari

Beneficiari

7 familii

Buget

47539

Durată

7 luni

Speranță dincolo de nămeți
1300

Beneficiari

Buget

5355

Buget

45151

Durată

9 luni

Durată

o lună

Copii ajută copii

Sprijin pentru fiecare

Beneficiari

6000

Beneficiari

Buget

7961

Buget

Durată

3 luni

Durată

De la mână la mână
Beneficiari

18
4709
12 luni

Centrul social de la Zărnești
2000

30

Beneficiari

Buget

26923

Buget

4709

Durată

12 luni

Durată

7 luni

Grădini roditoare
Beneficiari

Un om între oameni
24 familii

250

Beneficiari

Buget

52111

Buget

87879

Durată

7 luni

Durată

12 luni

În sfârșit acasă
Beneficiari

Vreau la școală
5 familii

270

Beneficiari

Buget

46317

Buget

135901

Durată

7 luni

Durată

10 luni

Grădini roditoare în Africa
200

Beneficiari

Cursuri instruire - Zărnești
20

Beneficiari

Buget

13429

Buget

18487

Durată

o lună

Durată

12 luni
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Evenimente, campanii
ADRA România salută promulgarea Legii pentru prevenirea violenței și combaterea violenței în familie.
Imediat după
data de 8 Martie
2012 ADRA
România a
apreciat în mod
public coaliția
de organizații
nonguvernamentale cât și reprezentanții
autorităților publice care au facut
posibilă actualizarea și promulgarea
ulterioară a noii forme a Legii pentru
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie.
Credem că noile prevederi aduc
România mult mai aproape de o
legislație potrivită noilor contexte
sociale şi de asemenea credem că
victimele violenței în familie sunt mult
mai protejate acum.
Spre sfârșitul anului 2011, o coaliție mai
largă de organizații, printre care și ADRA
cu campania ”Dai în ea? Dăm în tine! Cu
LEGEA!” au desfășurat mai multe acțiuni
menite să convingă autoritațile de
importanța acestor
prevederi.

Preşedintele României, Traian Băsescu,
a semnat exact de Ziua Femeii decretul
pentru promulgarea Legii pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în
familie care prevede în forma actuală
introducerea ordinului de protecţie şi a
ordinului de restricţie în acest domeniu
ca mijloc de eficientizare a activităţii
autorităţilor pentru susţinerea şi
consilierea victimelor violenţei în familie.
Potrivit proiectului, victima are dreptul
acum să se adreseze instanţei să
solicite ordin de protecţie cu caracter
provizoriu, iar instanţa poate să
interzică agresorului să rămână sau
să se reîntoarcă în locuinţa comună,
să-l oblige pe agresor să suporte unele
costuri, cum ar fi cheltuieli medicale, de
judecată, cele generate de adăpostirea
victimei.
Victima poate să ceară ordin de restricţie
care prevede evacuarea agresorului de
la domiciliul comun, păstrarea distanţei
de minim 200 de metri faţă de persoana
vătămată, interzicerea oricărui contact
telefonic, corespondenţe.

ADRA România prezentă
la cea de-a V-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare
În perioada 11-13 iulie 2012, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi
Ajutor România a participat la de-a V-a ediţie a Şcolii Romane de Dezvoltare.
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Acest eveniment desfăşurat
la Predeal a fost organizat
de Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare
din România (FOND) cu sprijinul
Ministerului roman al Afacerilor
Externe şi a avut ca principală temă de
discuţie revizuirea strategiei naţionale
de cooperare pentru dezvoltare şi
realizarea unui plan de acţiune pentru
perioada 2012-2015.

Deoarece unul dintre obiectivele
ADRA România este de a implementa
proiecte de dezvoltare și în afara
țării noastre, participarea la astfel de
evenimente reprezintă oportunități
de relaționare dar și de câștig
informațional care vor ajuta în
vederea realizării acestui obiectiv.
De asemenea, este clar că schimbări
majore și combaterea unor fenomene
negative pot fi realizate doar împreună
cu alte organizații serioase, iar FOND
oferă această posibilitate.
Ca în fiecare an, evenimentul a reunit

reprezentanți ai ministerelor din
România responsabile cu proiectele
de asistență pentru dezvoltare,
ai societății civile din România și
străinătate (Cehia, Republica Moldova,
Georgia), ai autorităților locale,
mediului academic și massmedia,
precum și experți din rândul Comisiei
Europene – Directoratul General
pentru Dezvoltare și Cooperare
EuropeAid.
Deși au trecut cinci ani, cadrul
instituțional și legal ce reglementează
acțiunile României în domeniul
asistenței oficiale pentru dezvoltare
este încă neactualizat și nu permite
derularea de acțiuni coerente și de
impact, existând numeroase piedici în
valorificarea acestui statut de donator.
Doamna Olivia Baciu, Preşedinte
FOND, declara la finalul acestei
întâlniri: “Am fost implicată direct în
dezbateri şi pot afirma că la nivelul
tuturor actorilor axați pe dezvoltare
se doreste un proces sistematic şi
participativ de elaboare a noii strategii
naţionale privind cooperarea pentru
dezvoltare, care să ne redefineasca
statutul de donator în termeni de
eficienţă şi impact a asistenţei oficiale
pentru dezvoltare.”

Români din Solingen, Germania,
voluntari în proiectele ADRA România
În perioada 5-15 august un grup format din şase tineri din oraşul Solingen,
Germania, împreună cu coordonatorul lor Costel Cosman au ales să îşi petreacă
o parte a vacanţei într-un mod inedit.
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În colaborare cu ADRA România au
distribuit 240 de pachete cu articole
de îmbracaminte pentru adulţi şi copii,
care au vizat familiile beneficiare ale
proiectul ADRA România „Vreau la
Şcoală” din Hăghig şi Apaţa, dar si pe
cele de la Centrul Social de la Zărneşti,

trei localităţi aflate in împrejurimile
Braşovului în care sunt implementate
aceste proiecte. Acţiunea a durat mai
multe zile iar tinerii au avut parte de
experienţe deosebite.
“Nu mi-am închipuit că pot exista
oameni care să traiască în asemenea
lipsuri şi care să preţuiască atât de
mult lucruri care pentru un om în
Germania sunt ceva obişnuit!” a
declarat Matti Neumann unul dintre
tinerii voluntari veniţi în România.
Voluntarii au fost mişcaţi foarte mult
de lipsurile şi de sărăcia în care trăiesc
aceşti oameni şi s-au bucurat că pot să

contribuie cu ceva la ameliorarea stării
lor.
În urma vizitei pe care au făcut-o la
Centrul Social de la Zărneşti, locul
unde se împletesc trei proiecte ce
ajută pe termen lung la dezvoltarea
beneficiarilor, domnişoara Kristin
Hecker, una dintre participante a
declarat: “Sunt de-a dreptul mişcată de
ceea ce am văzut şi cel mai mult am
fost impresionată de proiectul social
de la Zărnesti, unde un om ca domnul
Serafim Nistor, coordonatorul acestui
proiect, a reuşit să facă dezinteresat,
ceva care să conteze pentru atâtea
familii şi pentru copiii acestora.”
“Suntem mulţumitori celor care
au oferit din inimă pentru o cauză
bună precum şi acestor tineri care
au participat la această acţiune, iar
intenţia noastră este de a continua
să colaborăm cu tinerii din Solingen
pentru organizarea unor proiecte
asemănătoare, dar şi cu cei care îşi vor
propune să desfaşoare astfel de acţiuni
în perioada următoare.” a declarat la
final coordonatorul de proiecte ADRA
în Transilvania de Sud, domnul Irinel
Ganea.

ADRA România câștigă finanțarea
programului de granturi lansat de Raiffeisen Bank

Mulțumim ca echipă dar și în numele
copiilor care beneficiază de acest proiect
tuturor celor care ne-au susținut!
Grantul obținut a asigurat necesarul
proiectului “Vreau la Școală” (unul dintre
cele mai solicitante financiar) timp de trei
luni, pentru 50, dintre cei peste 250 de
copii incluși în proiect la nivel național.
Programul de Granturi „Raiffeisen
Comunităţi”, aflat la cea de-a doua editie, este primul de acest gen de pe
piața bancară românească și reprezintă un concurs online de proiecte de
responsabilitate socială, de dimensiuni mici sau mijlocii, derulate de organizații
neguvernamentale, școli sau spitale în localitățile în care Raiffeisen Bank își
desfășoară activitatea.
Scopul principal al programului este de a încuraja organizațiile și instituțiile din
România să dezvolte și să implementeze programe de responsabilitate socială în
beneficiul comunității, care să ducă la îmbunătațirea nivelului de trai
din România.

Finanțare de 42 000 de euro pentru
Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru
Victimele Violenței în Familie.
În urma unei Hotărâri a Consiliului General al
Municipiului București, Primaria Generală, prin
intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
a Municipiului Bucureşti, s-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.

ADRA România a ocupat primul loc în competiția privind obținerea unei finanțări
în cadrul programului de granturi Raiffeisen Comunități, ediția 2012.

Acordul prevede atât o finanţare 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 competiția a fost foarte serioasă, de peste 200 de proiecte, am reușit să
obținem locul I și să câștigăm această finanțare, datorită tuturor celor care au
votat și recomandat proiectul “Vreau la școală”.

Acest parteneriat reprezintă o confirmare a faptului că ADRA România a fost
remarcată ca un partener credibili și eficient în domeniul combaterii violenței în
familie.
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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.
De asemenea, campaniile realizate în această perioadă (“Îți place să dai? Alegeți un partener pe măsură!” desfășurată în parteneriat cu campionul monidal
Leonard Doroftei și campania “Dai în ea? Dăm în tine! Cu LEGEA!” menită, alături
de alte inițiative ale societății civile, să convingă autoritațile de importanța
modificării Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie) a 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.

Campania “Ciocu’ MARE!
Ridică vocea împotriva violenței în familie!
La sfarșitul anului 2012 ADRA România
a desfășurat o nouă campanie
împotriva Violenței în Familie, “Ciocu’
MARE! Ridică vocea împotriva violenței
în familie!, prin care și-a propus să
convingă femeile care suferă abuzuri
să ia atitudine, să vorbească despre
aceste tragedii și să anunțe autoritățile.

În această perioadă mai mult de 50.000
de fluturași și afișe cu acest îndemn au
fost distribuiți în București alături de
două date de contact pentru victimele
violenței: adresa de email ajutor@adra.
ro și numarul de telefon 0800821218
apelabil gratuit din toate rețelele de
telefonie.

Motivația campaniei a fost ancorată
în realitatea concretă care arată că
numărul solicitărilor de ajutor este
foarte mic în timp ce în primele 10 luni
ale anului 2012, Inspectoratul General
al Poliției Române a înregistrat la nivel
național 1.060 de infracțiuni cu violență
comise între membrii aceleiași familii,
din care 88 de omoruri și 800 de loviri
sau alte violențe.
“Am dorit să oferim posibilitatea
victimelor care aud zi de zi “Ciocu’
mic!” să refuze să facă acest lucru. Și
nu am venit doar cu o campanie care
sună bine și atrage atenția. Am venit
cu soluții concrete: locuințe protejate
pentru o perioadă de până la șase luni,
hrană, consiliere juridică și psihologică
de specialitate printr-o cooperare
strânsă între specialiștii autorităților
locale dar și cu alte organizații
neguvernamentale” - Sorin Goleanu,
director executiv ADRA România.

Deși mai mult de jumătate dintre
victime au studii liceale și superioare,
teama că vor ajunge pe stradă, lipsa
informațiilor cu privire la serviciile
oferite de municipalitate sau la noile
prevederi legislative le forțează să
accepte acest tratament umilitor din
partea celor care ar fi trebuit să le
ofere afecțiune și protecție.
În cadrul unei conferințe de presă
care a avut loc la debutul campaniei,
Directorul Direcției de Asistență Socială
a Municipiului București, Cosmina
Simiean, a precizat că “Începând cu
luna noiembrie 2012, victimele pot
primi ajutor integrat în cadrul primului
sistem complet de servicii sociale de
prevenire, protecţie şi recuperare
a victimelor în domeniul violenţei
domestice, realizat de Primăria
Municipiului Bucureşti, prin DGASMB,
în colaborare cu ADRA România şi
Asociaţia Anais.”

Campania a avut loc în contextul celor
16 Zile Internaționale de Activism
împotriva Violenței asupra Femeii
fiind realizată de Centrul de Primire în
Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei
în Familie – Casa ADRA în parteneriat
cu Primăria Generală, prin intermediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
a Municipiului Bucureşti, Asociaţia
Anais, Sanovita și editura Viață și
Sănătate.
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Pagina voluntarului
Daniel Șercău - Timișoara
“Împreună cu soția mea colaborăm
de aproximativ doi ani cu ADRA
România în județul Timiș, localitatea
Săcălaz în implementarea proiectului
educațional „Vreau la şcoală” în
această regiune.
Putem spune fără să greșim cu nimic
că proiectul aceste este de un real
folos pentru toți acești copilași săraci,
dar buni la învățătură.
Vreau să mulțumesc tuturor celor
implicati în acest proiect şi sper ca
acesta să continue și pe viitor.”

Daniel Cirț – Satu Mare
“Proiectul „Vreau la Școală” merită
susținut.
Am fost uimit să văd familii care
trăiesc în condiții extrem de modeste,
dar care își încurajează copiii să aibă o
educație.
Ajutorul din partea ADRA este o
motivare pentru copil, pentru că vede
un rezultat imediat al faptului că
învață bine la școală.
Administrația locală a fost deosebit de
încântată să ne ofere sprijin.
Mă bucur că am făcut parte din acest
proiect.”
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Adrian Andrei – Buzău
“După zăpezile căzute la începutul
anului 2012, unele localităti din
judeţul Buzău deveniseră cele mai
”înfricoșătoare” locuri. Tot în această
perioadă numele ADRA a fost rostit de
multi buzoieni graţie unei implicări de
deszăpezire în acest judeţ. Bisericile
Adventiste din zonă împreună cu
ADRA România nu s-au oprit doar la
munca fizică.
Au fost împărtire alimente, apă,
haine, lemne de foc. Coordonarea
proiectului “Speranță mai presus de
nămeți” a reprezentat o muncă grea
dar plină de satisfactii sufleteşti. În
zona în care am lucrat eu peste 150 de
voluntari au actionat la deszăpezirea
a 50 de locuinte în 15 localităţi.
Aceasta reprezintă doar un firav
raport a ceea ce s-a făcut în județul
Buzău. Știu că acţiuni asemănătoare
în care mulți alți voluntari au fost
implicați, s-au desfășurat și în cadrul
aceluiaşi proiect și în județele Brăila şi
Vrancea.
Personal, în toată această acţiune
am fost impresionat de solidaritatea
oamenilor în astfel de situatii, de
zâmbetul adus pe fețele celor care
sufereau şi de raza de speranţă din
sufletul lor. Pe viitor ne propunem ca
inima noastră să rezoneze la strigătul
de ajutor al celor din jur, iar prin
intermediul ADRA România să putem
face o echipă ce împlineşte planul lui
Dumnezeu.”
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Chris Naersy Macovei,
Bacău

Nicoleta Florea - București

“M-am simțit foarte bine să particip în
proiectul ‘Copii ajută copii”.

“Mi-am dorit de mult timp să am mai multe
informații în domeniul salvării de vieți omenești
iar atunci când am auzit de proiectul inițiat
de ADRA România și Asociația Salvatorilor
Voluntari pentru Situații de Urgență, nu am stat
pe gânduri și am decis să merg la cursurile de
Prim Ajutor desfășurate în București.

Am strâns într-o pușculiță mulți bani.
mi-a fost drag să strâng acești bănuți
și să cumpăr ceva frumos
pentru copiii săraci,
mâncare, hăinuțe, jucărioare.

A fost extraordinar să putem învăța cum putem
ajuta la salvarea unei vieți cu mâinile goale.

Am văzut copii așa de săraci care nu
aveau nici sobă în casă și mâncau
doar mămăligă.

Recomand oricui aceste cursuri, indiferent de
vârsta pe care o are.”

Matti Neumann,
Solingen, Germania
„Nu mi-am închipuit că pot exista oameni
care să traiască în asemenea lipsuri şi care să
preţuiască atât de mult lucruri care pentru un
om în Germania sunt ceva obişnuit!”

Kristin Hecker,
Solingen Germania
”Sunt de-a dreptul mişcată de ceea ce am
văzut în România dar cel mai mult am fost
impresionată de proiectul social de la Zărnesti,
unde un om ca domnul Serafim Nistor,
coordonatorul acestui proiect, a reuşit să facă
dezinteresat ceva care să conteze pentru atâtea
familii şi pentru copiii acestora”
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Eu pur și simplu m-am bucurat
că pot ajuta alți copi.

Mi-a fost așa milă de ei...! Le-am dat
jucărioarele și ei s-au bucurat
foarte mult.
Când am văzut bucuria lor, m-am
simțit și eu foarte bine că am putut să
ajut niște copii.
Tuturor copiilor le spun să participe și
ei la acest proiect. Să ia pușculița de la
ADRA și să strângă banuți în ea pentru
copiii săraci.
Noi trebuie să ne gândim că este mai
bine să ajuți alți copii săraci decât să
cumperi doar pentru tine jucării.
Nu e bine ca noi să ne jucăm fericiți
iar alți copii să stea triști pentru că
sunt săraci.”
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Venituri

Cheltuieli

2012

2%

Alte venituri

Dar ADRA

2012

Cheltuieli de personal

381790,25 lei

Cheltuieli general administrative

103972,71 lei

Cheltuieli cu proiectele

677573,9 lei

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

28692,48 lei
1192028 lei

TOTAL
Bunuri
primite
Amortizare
mijloace fixe
Cheltuieli
Proiecte

Cheltuieli
de personal

Venituri
din proiecte

Venituri din proiecte
Venituri bunuri primite
Venituri - DAR ADRA

874942,04 lei
45866,85 lei
216902,37 lei

Venituri din 2%

38101,05 lei

Alte venituri (dobânzi, diferente de curs valutar, cedare
activelor corporale)

58506,43 lei

TOTAL
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General
administrative

1234319 lei
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Raportul auditorului

Donatori, finanțatori
Donatori persoane fizice
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Alecu Tasica

Cioară Cornel

Goleanu Daria

Alexescu Constantin

Ciobanu Daniel

Goleanu Elena

Andreica Gabriela

Ciomăgeanu Constantin

Grad Mirela

Anghel Dan

Cojocariu Constantin

Grigore Florica

Arba Ioan

Cosma Flavius Andrei

Grosu Catalina Ionela

Ardelean Adorian

Culcea Timotei

Hațegan Gabriel

Avrămescu Mădălin

Dan Iosif

Herţeliu Agnos

Babeș Daniel Cătălin

Dănăilă Gabriel

Hojda Maria

Bădeanu Elena

David Ecaterina

Iacob Florin

Balla Lorant Ștefan

Dima Viorel

Iacob Petru Daniel

Balteș Mirela

Dobre Cornel

Iancau Elena

Bar Gheorghe Iosif

Dobrică Nelu

Iliescu Eugen Florin

Bărbuță Dan

Dodiţă Daniel

Ionescu Viorel

Bardahan Georgeta

Dorin Sisu

Istrate Adrian

Bărcăceanu Danuţ

Dorobanțu Extera

Jalbă Claudiu Adrian

Bejinaru Paulina

Dragnescu Relu

Jarnea Tiberina Manuela

Bertalan Gabriel Ladislau

Drago Dana

Kadar Gabriel

Bobocea Viorel

Drijincu Ştefan

Kadar Gabriela Iudita

Bognar Ion Cristian

Dubic Demetrius

Katona Jozsef Lorant

Brad Ana

Efremov Yvonna

Klaus Kurt

Bragaru Vlad

Enache Emanoil

Kovacs Livia

Brinzea Stăncuţa

Epure Florinel

Lapadat Maria

Brustur Paraschiva

Florian Gabriel

Ludușan Dorian

Bulucz Maria

Frau Eliseda Dumitru

Ludușan Maria

Buzatu Ionel

Gavrilă Silviu Elian

Mandache Robert

Caizer Adrian

Găină Gelu

Matei Doiniţa

Căruntu Radu

Gheorghe Dumitru

Matei Laurenţiu

Christgau Weber
Margarethe

Gherghiţă Ion

Mehno Ştefan

Giura Dragoș Alexandru

Michael şi Mariţa Kast
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Donatori, finanțatori

Donatori, finanțatori

Donatori persoane fizice

Donatori persoane juridice

Micu Alen

Opran Claudiu

Rusu Mihaela

ADRA International

Mihail Crăciun

Oprea Aurica

Sandu Maria

Asociaţia Adventistă pentru Suport si Iniţiativă

Militaru Constantin

Oprea Ela

Sandu Steliana

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Zaragoza, Spania

Mincu Maria Magdalena

Scumpu Maria

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Bruxelles, Belgia

Mitrache Marius Dumitru

Oprescu Mariana
Cătălina

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Banat

Mitrică Dragoș

Oţelea Monica

Șerban Laurentiu
Cristinel

Mitrică Mădălina

Pappinen Pirita Outi Inka

Sfetcu Octavian Dragoș

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Transilvania de Sud

Miu Florentin

Pârlea Liliana

Spiridon Claudiu

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Moldova

Miu Stana

Pasăre Maria

Stein Neagu Ştefan

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Oltenia

Miu Valerica Cristina

Patras Paul Dorin

Ștețco Vasile

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Crinul, Bucureşti

Modoran Emma
Herminia

Pădure Ion

Stoicescu Otilia

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Labirint, Bucureşti

Petrașca Zita

Szekely Ana

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Loma Linda, SUA

Morar Victoria

Pilat Olga

Şerban Ioana

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Maranatha, Bucureşti

Moroșan Stefan

Plătică Bogdan

Taut Ioan

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Perieni, judeţul Iaşi

Mureşan Costel

Poenaru Marcel Marius

Tibor Gergely

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Ploieşti Betleem, judeţul Prahova

Mureşan Maricic

Popa Petru

Tolgyi Viorica

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Solocma, judeţul Mureş

Mustață Milica

Popescu Viorica

Tomoioagă Eugen

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Sperieţeni, judeţul Dâmboviţa

Muşuroi Ciprian

Popp Mircea

Torsten Schwartz

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Tei, Bucureşti

Nagy Janos Daniel

Porkolab Dina Iolan

Tripon Florina Ancuţa

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Neacșu Vlad

Preda Sefora Florina

Tudorașcu Ibolya

SC Activas Proimpex SRL

Neacşu Sebastian

Prundaru Dorin Lucian

Turturică Valentin

SC Albert Comimpex SRL

Neagu Gabriel

Puşcaş Nicolae Marius

Urdaş Gheorghe

SC Best Print SRL

Necula Marius

Puțureanu Camelia

Varga Eduard

SC Pro Confort Production SRL

Nedelcu Gheorghe

Radu Constantin

Vasiloiu Ovidiu

Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România

Nichilciuc Marta

Radu Eugen

Văduva Alin

Nicolae Marian Melniciuc

Radu Lucia

Văduva Liviu

Niţă Eliodor

Radu Rusu Răzvan Mihail

Vejia Aurel

Niţă Ileana

Robitu Ioana

Voicu Cristian

Opariuc Virgil

Romero Mendez Carlos

64

Schimbă o viață și vei schimba lumea
Raport ADRA 2012

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea - Conferinţa Muntenia
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Parteneri, colaboratori
Asociaţia „Diaconia”
Asociaţia „EquLibre”
Asociaţia „Patronatul Medicinei
Integrative”
Asociaţia „Pro-Vita”
Asociaţia „Samu Social” din România
Asociaţia „Semn de Viaţă”
Asociaţia „Serviciul Apel”
Asociaţia „Solwodi”
Asociația Salvatorilor Voluntari pentru
Situații de Urgență ( ASVSU )
Asociaţia „Touched” România
Asociaţia pentru o Comunitate Solidară
şi Intervenţie Socială - ACSIS
CMI Doctor Roşca Năstăsescu Carmen
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
Municipiul Bucureşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Jud. Ilfov
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 4 Bucureşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 5 Bucureşti
Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiul Bucureşti
Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare
din România (FOND România)
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Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Protecţia
Copilului (FONPC)
Fundaţia „Alinare”, Bucureşti

Şcoala Gimnazială „Gaal Mozes”,
judeţul Covasna

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”,
judeţul Vaslui

Şcoala Gimnazială „Valea Grecului”,
judeţul Vaslui

Uniunea de Conferinţe a Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea din
România

Sponsori

Group Şcolar „Gabor Aron”, judeţul
Harghita

Asociaţia „Dedeman”

SC Confort Business Solutions SRL

Inspectoratul Judeţean de Poliţie al
judeţul Ilfov

Genpact

SC DSE Consulting SRL

Raiffeisen Bank SA

SC Eco Trading SRL

SC Aleman Consulting SRL

SC EDY-CON SRL

SC Amadeus SRL

SC Fileomera SRL

SC Best Print SRL

SC Lider Pan SRL

SC Bochemie România SRL

SC Sanovita SRL

SC Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”
SRL

SC Tricodent Producţie SRL

Institutul Teologic Adventist, judeţul
Ilfov
Liceul Teologic Adventist Craiova,
judeţul Dolj
Magazinul social „Somaro”
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Bucureşti

United Way România

Primăria Comunei Apaţa, judeţul
Braşov
Primăria Comunei Haghig, judeţul
Covasna
Primăria Duda Epureni, judeţul Vaslui
Primăria Municipiului Bucureşti
Primăria Zărneşti, judeţul Braşov
Radio Vocea Speranţei
Scoala Gimnaziu de Stat „Victor Jinga”,
judeţul Mureş
Societatea R4 - Consultanţă şi Formare
Profesională SRL
Speranţa TV
Şcoala „H. Coandă” , judeţul Dolj

R OM ÂNI A
www.adra.ro

Şcoala Generală „Apaczai Csere Janos”,
judeţul Braşov
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Agenţia Adventistă
pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor
ADRA România,
B-dul Pache Protopopescu Nr. 85, Sector 2 București, România
e-mail: office@adra.ro
telefon: +4 021-25 25 117
fax: +4 021-25 28 690
RO73 RNCB 0074 0292 1540 0001 - LEI
RO46 RNCB 0074 0292 1540 0002 - USD
RO78 RNCB 0074 0292 1540 0008 - EUR
RO89 RNCB 0074 0292 1540 0004 - GBP
SWIFT Code: RNCBROBUXXX Banca Comercială Română,
sucursala Sect. 3, Bd. Decebal, nr. 11, Bl. S14, sect. 3, București
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