


O viață salvată în cluj prin campania din toamna trecută

        Ne întrebăm de multe ori dacă ajută în mod concret să stai în stradă cu o pancartă în mâini, 
răspunsul l-am aflat  toamna trecută (noiembrie 2017) când am văzut că prezența oamenilor în apropierea 
spitalului chiar contează și chiar poate salva o viață de la avort. 
Era o după-masă de toamnă mohorâtă, când s-au apropiat de stand două domnișoare, nu le dădeai mai 
mult de 18 ani, și nici nu aveau mai mult. Andreea, una dintre ele era mai îngrijorată, era însărcinată, iar 
prietena ei încerca să o ajute astfel au intrat în vorbă cu Estera și Bianca, două voluntare care se aflau 
atunci în stradă și Andreea le-a mărturisit că dorește să facă avort. 
        A urmat o conversație îndelungată, cele 4 fete s-au dus împreună în parc pentru a putea sta de vorbă 
în liniște. În timpul acesta Bianca trimitea mesaje echipei de organizare și le spunea ce se întâmplă, era 
prima oară când stătea de vorbă cu o femeie care dorea să avorteze, însă cu multă încredere în ele, 
voluntarele, tinere și ele și fără experiență, i-au spus Andreei să nu facă asta, că există și alte opțiuni și că 
toți cei implicați în campania de rugăciune vor fi alături de ea. Din discuție a reieșit faptul că Andreea era 
venită în Cluj la liceu, iar părinții ei locuiesc în județul Suceava. Rămăsese însărcinată cu prietenul ei de 
20 de ani plecat la studii în Anglia, și cel mai mult se temea să nu afle mama ei că este însărcinată. Când 
a văzut căldura cu care cele 2 tinere i-au vorbit oferindu-i și o altă perspectivă asupra problemei, Andreea 
și-a dat seama că nu își dorește câtuși de puțin să își omoare copilul... După această primă întâlnire, 
Andreea era destul de hotărâtă să devină mamă, deși frica de părinți nu dispăruse. A urmat peste câteva 
zile o altă întâlnire de data aceasta între Dan și Julia Călinescu fondatori ai asociației Life Nation și 
promotori ai campaniei 40 de Zile pentru Viață în România și Andreea. Ea le-a mărturisit celor doi că pe 
lângă mama de a cărei reacție  îi era frică, mai era și prietenul ei care nu era în niciun caz de acord să 
păstreze copilul. Pentru Andreea ar fi contat enorm dacă el s-ar fi răzgândit. Cei doi soți Călinescu au 
asigurat-o că o vor ajuta să îi țină piept prietenului și mamei și că o vor susține constant. 
        Revenind în țară, tânărul tată, a început să pună foarte multă presiune pe Andreea pentru ca aceasta 
să avorteze, însă Andreea devenise deja foarte puternică în hotărârea ei. Lucrurile au continuat în 
tensiune maximă până într-o seară când la insistențele lui, Andreea l-a pus să aleagă: fie se desparte de 
ea, fie o acceptă cu tot cu copilul lor. Se pare că această atitudine hotărâtă a ei a fost atât de izbitoare 
pentru el, încât pentru câtva timp nu a mai dat niciun semn de viață... Însă minunile cele mai mari sunt 
cele din adâncul inimii omului... După câteva zile, într-o dimineață Andreea este trezită din somn de 
prietenul ei care plângând îi cerea iertare pentru că a încercat să o facă să omoare copilul lor...acum a 
aflat și mama care spre surprinderea Andreei a reacționat mult mai bine decât s-a așteptat și în prezent 
este foarte bucuroasă și abia așteaptă să fie bunică. Întreaga familie îi oferă Andreei sprijinul și nădejdea 
pe care la început ea nu le vedea din cauza crizei în care intrase, iar prietenul ei este și el bucuros pentru 
că va avea o fetiță. „Când am văzut pancarta asta, chiar asta cu bebelașul ăsta cu ochișorii albaștri, am 
simțit că nu vreau să fac niciun avort și că îmi doresc acest copilˮ ne-a povestit Andreea la evenimentul de 
lansare al noii campanii de primăvară. 
         Ne gândim acum cum ar mai fi fost posibilă întâlnirea dintre cele patru fete, dacă voluntarele 
s-ar fi rugat de acasă... Iată că merită să ieșim în stradă pentru că doar #ÎmpreunăSalvămVieți! 

Membrii Asociației Clujul pentru Viață sunt implicați în organizarea acestei campanii împreună cu voluntari din alte grupuri 
pro-viață
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J U R N A L  D E  C O N S I L I E R E
"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi" (In. 11: 25)

NEVOIE DE EDUCAȚIE PENTRU INTEGRITATE SEXUALĂ
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Ioana*, 17 ani, etnie română a ajuns în atenția noastră după Crăciun. Deși aflase "prea târziu" că 
este însărcinată, adică termenul pentru avortul legal la cerere trecuse de câteva zile bănuiam din 
atitudinea ei că încă speră să găsească o modalitate pentru a scăpa de copil...După ce i s-a explicat 
că în condițiile date este chiar periculos să mai facă avort, Ioana s-a hotărât să țină copilul până la 
naștere și apoi să îl dea spre adopție.  
După un control ginecologic făcut la apelul nostru, Ioana ne-a povestit mai multe detalii despre 
situația în care se află, despre fapul că doar mamei ei îi spusese că este însărcinată. Ne-a povestit 
detalii despre tatăl copilului, care este căsătorit, mai în vârstă, tatăl a șapte copii și căruia nu dorea 
să îi spună că este însărcinată pentru că știe că el nu s-ar responsabiliza pentru ea și pentru copil. 
Când am întrebat-o ce a determinat-o să aibă o relație cu un astfel de bărbat ne-a răspuns că 
motivul era faptul că el s-a purtat frumos cu ea și s-a simțit apreciată... 
Deși provine dintr-o familie întemeiată prin  căsătorie, cu bunici cărora se teme să le spună că va 
naște un copil conceput în afara căsătoriei, pentru că: "știți cum sunt bunicii, nu sunt de acord cu 
anumite lucruri", cu toate acestea ne-a frapat ușurința cu care ne-a relatat lucrurile despre relația în 
care fusese implicată, ușurință care  nu aducea cu nepăsarea, ci mai mult cu naivitatea. Sesizând 
lipsa de îndrumare din educația ei, i-am explicat că prin purtarea aceasta se expune nu doar la boli 
ci și la batjocura multora. S-a arătat foarte atentă la fiecare observație a noastră. I-am explicat că de 
acum înainte va fi nevoie să se păzească nu doar pentru ea ci și pentru copil. A urmat o perioadă 
scurtă, în care ne-a promis că îi va spune și tatălui ei că este însărcinată și că îi va pregăti pe părinți 
pentru o întrevedere cu noi în vederea unei anchete sociale pentru a identifica nevoile reale ale 
tinerei mame.  

Concluzii extrase din vizita făcută acasă la familia Ioanei: 
     -nevoia de comunicare cu persoane ancorate în realitate, deoarece, Ioana locuiește acasă 
la părinți într-un sat izolat de munte, nu este angajată și în afară de ajutorul în gospodărie nu 
prea are alte activități; 
     -nevoia unei educații pentru păstrarea integrității sexuale. Am ajuns la concluzia că lipsa 
afecțiunii din partea tatălui și o educație despre relațiile romantice extrasă din filmele de la 
televizor au determinat o stimă de sine scăzută și o lipsă de filtrare a informațiilor și 
propunerilor primite; 
     -disponibilitatea Ioanei de a fi implicată în activități. S-a arătat dornică să participe la 
cursuri pentru mămici. 
     -nevoia pentru responsabilizarea Ioanei înspre maternitate. După ce mama ei a aflat că 
este însărcinată, a arătat o atitudine pozitivă și i-a spus Ioanei că va crește ea copilul, pentru 
că încă o gură în plus la masă, nu va fi atât de rău. Acest lucru a făcut-o pe fată să sufle 
ușurată, dar în același timp a și făcut-o să uite de responsabilitățile care vin odată cu 
procreerea.



C O M U N A  S P E R M E Z E U ,  
J U D .  B I S T R I Ț A

ATELIERE DESPRE 
INTEGRITATEA SEXUALĂ

Am  r e uș i t  să  n e  î n t â l n i m  c u  e l e v i i  
Șc o l i i  G e n e r a l e  d i n  Sp e r m e ze u  î n  2  
r â n d u r i .  L a  p r i m a  î n t â l n i r e  l i  s - a u  
p r e ze n t a t  i n f o r m a ț i i  t e o r e t i c e  l e g a t e  
d e  r e l a ț i i l e  r o m a n t i c e  d i n t r e  t i n e r i .  

De o a r e c e  a d o l e s c e n ț i i  a u  f o s t  f o a r t e  
d o r n i c i  să  n e  r e v e d e m  ș i  să  
d e s fășu răm  ș i  a l t e  a t e l i e r e  p e  
a c e a s tă  t e mă ,  c o n d u r e r e a  șc o l i i  n e - a  
i n v i t a t  să  d eș fășu răm  o  a c t i v i t a t e  ș i  
î n  c a d r u l  p r o g r a m u l u i  "Șc o a l a  
A l t f e l " .  

A  d o u a  î n t â l n i r e  c u  p r i e t e n i i  d i n  
Sp e r m e ze u  a  c u p r i n s  u n  c o n c u r s  c u  
î n t r e bă r i  f u l g e r  d i n  c u n oș t i n țe l e  
a c u m u l a t e  l a  p r i m a  p a r t e  l a  c a r e  
e l e v i i  c âș t i gă t o r i  a u  p r i m i t  
b o m b o a n e ,  p r e c u m  ș i  o  d e zb a t e r e  
p r o  ș i  c o n t r a  c a s t i tă ț i i .  Deș i  n u  e r a u  
f a m i l i a r i za ț i  c u  t e h n i c a  d e zb a t e r i i ,  
e l e v i i  s - a u  p r i n s  p e  p a r c u s  c u m  
f u n c ț i o n e a ză  ș i  ș i - a u  i n t r a t  î n  r o l  
s u r p r i n ză t o r  d e  b i n e .  

PARTEA 1: SESIUNE TEORETICĂ 
PARTEA 2: SESIUNE INTERACTIVĂ 



E D U C A Ț I E  P E N T R U  I N T E G R I T A T E  S E X U A L Ă
"Eu te îndemn deci stăruitor în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus [...] Propovăduieşte 
cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga- 
răbdare şi învăţătura" (2 Timotei 4: 1,2)

"NU ERA DOAR 1 BEBE, CI 2 CARE URMAU SĂ SE NASCĂ" 
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    Alin*, elev la unul din liceele din Cluj la care am terminat campania de prevenție și 
educație pentru integritate sexuală în iarna aceasta, a dorit să păstrăm legătura spunându- 
ne că are o amică care este în clasa a 10-a și care a aflat de curând că este însărcinată și 
nu știe ce să facă. Părinții fetei sunt divorțați, ea locuiește în Cluj cu tatăl cu care nu avea o 
relație strălucită. Mama e plecată în Spania. În urma unei relații cu un băiat de vârsta ei, a 
rămas însărcinată iar băiatul i-a spus că este nevoie ca ea să facă avort, a făcut rost de bani 
pe care i-a dat și apoi s-a făcut nevăzut, nemaiputând fi contactat. 
    Alin împreună cu alți 5 prieteni i-au povestit prietenei lor despre noi și despre faptul că noi 
am putea să o ajutăm și i-au spus să nu facă avort. Cu toate acestea, fata încă nu era 
decisă și înclina totuși spre avort. Timpul s-a scurs și situația devenea din ce în ce mai 
presantă, la ultimul control făcut, medicul o programase la avort pentru că nu mai avea mult 
până trecea de termenul legal pentru a avorta. I-am amintit lui Alin că ar fi bine să o 
contacteze cât poate de des pe fată pentru că ea ar putea în orice zi să meargă să facă 
avort, fără să aibă parte de consiliere. Alin nu ne-a răspuns la mesaj imediat decât 
abia după o zi, iar mesajul lui suna în felul acesta: 
    
     "Am vorbit cu ea azi și era ziua în care avea programat avortul că de mâine încolo 
intra în  14 săptămâni de sarcină și nu mai putea face avort. Înainte să mearga la 
clinică eu și cu niște prieteni am fost să o vedem și i-am povestit din nou de voi însă 
ea a zis să mergem totuși cu ea la clinică... Am mers împreună cu ea vreo 5 prieteni și 
am intrat cu toții în cabinet. La început, doctorul a întrebat: "Îl mai vedem o dată pe 
bebe?" însă ea a zis că nu dorește, dar noi, în secunda următoare, am strigat ca o 
 galerie: "Să  îl vedem!", iar la ecografie... am aflat că nu era doar 1 bebe, ci 2 care 
urmau să se nască. Medicul a adăugat: "Poate o să fie gemeni: fată și băiat". În 
secunda următoare prietena mea a exclamat: "Nu mai fac niciun avort! Nu vreau nici 
un avort!"... 

     În cele ce au urmat i-am transmis prin  Alin curajoasei mămici că poate fi liniștită în 
privința susținerii materiale pe parcursul sarcinii și ulterior, cât și în privința ajutorului cu 
finalizarea studiilor pe care suntem dispuși să le oferim prin asociație. Însă nu a fost nevoie, 
pentru că imediat a doua zi, mama ei a luat-o în Spania, pentru că fata își pusese în gând să 
plece acolo dacă va păstra sarcina. 

INIMILE TINERE ȘI CURATE FAC MISIUNE PENTRU VIAȚĂ!

*Numele reale ale persoanelor au fost schimbate din motive de confidențialitate
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CURS PENTRU SPEAKERI MOTIVAȚIONALI PE TEME DE INTEGRITATE SEXUALĂ 

Asociația Clujul pentru Viață, Str. Lacu Roșu, nr. 3/48; Telefon: +40 744 221 489 

Facebook: @clujulpentruviata;  www.clujulpentruviata.ro 

#Fiiproactiv!Implică-te!Fiiviu!

La curs au participat 

voluntari dornici să se 

implice în proiectul de 

prevenție și educație 

din Cluj-Napoca, 

Gherla și Dej;

Cursul a fost împărțit 
în două părți 
teoretice urmate de o 

sesiune practică de 

simulări;

În urma cursului, 

voluntarii urmează să 

susțină discursuri și 

prezentări în fața 

grupurilor de 

adolescenți cu 

asistența unui 

formator experimentat.



LUNA PENTRU VIAȚĂ
CLUJ-NAPOCA

M A R T I E - 2 0 1 8

Lansarea cărț i i  pentru copii:  
"tudor, o poveste despre adopț ie"  

Lansarea cărții pentru copii: Tudor, o poveste despre 
adopție a autoarei Veronica Iani, a adus împreună pe data 
de 9 martie, la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din 
Cluj-Napoca copii, părinți și educatori, dornici să afle mai 
multe despre ce înseamnă adopția și cum putem ajuta alți 
copii prin adopție. Lansarea a constat într-un atelier de 
lectură interactiv în care au fost implicați Veronica Iani 
împreună cu toți cei veniți. Cartea este un bun mijloc 
educativ, „Părinţii sunt reticenţi să vorbească cu copiii 
despre adopţie, amână momentul acesta. Cumva le e 
teamă“, a declarat Veronica Iani. 

PREMIERA FILMULUI DOCUMENTAR "THE DROPBOX" 

(,,CUTIA PENTRU LĂSAT BEBELUȘI") 

Documentarul realizat de Focus on the Family și Kindred 
Image, surprinde povestea familiei Pastorului Lee din Corea de 
Sud care, într-un mod inedit, a salvat viețile a sute de copii nou 
născuți abandonați. Filmul relatează o poveste despre iubirea 
de semeni, despre familie și despre speranță. Prima difuzare a 
filmului a avut loc la cinema Mărăști în 14 martie, iar 
următoarea în data de 21 martie, la Cinema Dacia. La ambele 
difuzări cinematografele au fost pline.

Adesea se spune că o poză face cât o mie de cuvinte. Dar, oare câte 
cuvinte face o poză ce surprinde viața ascunsă a primelor 9 luni de 
viață? Expoziția stradală ,,Obiectiv cu vedere spre viață” a adus în fața 
clujenilor, în premieră, o colecție fotografică a primelor 9 luni de viață. 
Conținutul expoziției a constat în 9 fotografii inedite ale omului în cele 9 
luni de viață intrauterină, însoțite de informații științifice ce explică 
fiecare perioadă și un al 10-lea panou interactiv, pe care vizitatorii 
puteau scrie mărturii personale, impresii sau sugestii. 

expoziția stradală: "obiectiv cu vedere spre viață"

Organizatorii Lunii pentru Viață și ai Marșului pentru Viață: 

Asociația Life Nation - Fundația Clinica ProVita - Asociața Clujul pentru Viață



O  L U M E  P E N T R U  V I AȚĂ

M A RȘU L  P E N T R U

V I AȚĂ   

C L U J - N A P O C A

2 0 1 8

B e n e d i c t   A r t  P h o t o g r a p h y

Prezența tinerilor la Marșul de anul 
acesta a fost îmbucurătoare. Au fost 
prezenți: Cercetașii Munților, 
Liga Studenților, ASCOR, ASTRU, 
membrii ATCOR, precum și alte grupuri. 
Curajul lor de a fi pentru viață este o 
speranță pentru viitor și un îndemn 
pentru generația din care fac parte.

EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ BĂRBAȚI RESPONSABILIZAȚI

Acest domn a avut curajul să poarte 
această pancartă... o dovadă de curaj 
pentru un bărbat deoarece foarte puțini își 
recunosc rolul de autor moral al avortului. 
Cu cât mai mulți bărbați ar reuși să se 
responsabilizeze în sensul paternității, cu 
atât mai puține avorturi vom avea.

D O U Ă  M Ă R T U R I I  D E S P R E  A V O R T

În deschiderea Marșului de anul acesta au fost incluse
mărturiile a 2 doamne care au avut curajul să
împărtășească lumii experiențele personale legate de
avort, felul în care viețile lor au fost schimbate datorită
avortului și îndemnuri adresate tuturor femeilor și familiilor
aflate în criză de sarcină, pentru a nu trece prin trauma
avortului.

TINERII, apărătorii vieții

Ne bucurăm că și anul acesta au fost 
mulți copii prezenți alături de părinții 
lor la Marș. Prin veselia lor, copiii 
însuflețesc această mișcare, care 
este o ocazie prin care ei se pot 
familiariza cu viața din pântecul 
mamei.

O LUME PENTRU VIAȚĂ: o lume în care femeile însărcinate și copiii din pântece sunt protejați de bărbați 
responsabili, o lume în care avortul nu este prima variantă luată în calcul, o lume în care viața este prețuită în 
toate stadiile ei.





ESTE VORBA DESPRE MINE
MĂRTURIA UNUI ADOLESCENT CRESCUT DE MAMA LUI SINGURĂ

că există oameni dispuși să le vină în ajutor și

că avortul nu e singura opțiune. Însă discuțiile

s-au aprins din ce în ce mai tare, cei care erau

în asentimentul nostru aduceau noi

argumente, iar ceilalți deveneau tot mai acizi,

astfel că cele două tabere deveniseră foarte

agitate. În toată această învălmășeală care se

crease, un tânăr ridică mâna energic și ne

roagă să îl lăsăm să spună ceva. Imediat ce s-

a făcut puțină liniște, îndreptându-se spre

colegii lui începe să povestească: "mama mea

a rămas gravidă la 16 ani cu mine. Tata a

dispărut din peisaj. Când bunica a aflat că

mama e însărcinată a început să o terorizeze

să mă avorteze. Ca să scape a plecat de acasă,

și nu avea nimic: bani, serviciu sau studii

terminate. Cu toate astea nu a vrut să mă

avorteze. M-a crescut așa cum a putut ea mai

bine. Nu am avut mulți bani niciodată, dar

nici nu pot spune că mi-a lipsit ceva. Așa că

puteți să spuneți oricui că banii sunt o

condiție pentru viața cuiva însă nu mie, nu

îmi puteți spune în față că nu merit să trăiesc

pentru că mama nu a avut condițiile necesare

să mă crească!". În acest fel s-a încheiat toată

gâlceava... 

Cele mai reușite seminarii de educație pentru

integritate sexuală sunt acelea la care elevii sunt

foarte implicați în discuție și chiar combativi.

Frumusețea acestor întrevederi stă chiar în faptul

că prin reacțiile lor adolescenții ne comunică de

fapt frământările și uneori chiar dorința lor de a

afla mai multe, chiar dacă aparent sunt impotriva

mesajului pe care îl transmitem. Acest lucru s-a

întâmplat și în timpul unei întrevederi cu o clasă

a 11-a, când colectivul clasei s-a împărțit efectiv în

două tabere: pro și contra posibilității de a avea

un copil înainte de a "ți-l permite". Deși cu toții

erau convinși că în pântecul mamei se află un

copil și că avortul este o crimă, o parte nu foarte

mare dintre ei nu puteau accepta ideea că un

copil poate fi crescut și fără ca părinții lui să aibă

o situație financiară stabilă și înainte să se fi

distrat îndeajuns în tinerețe. Și pentru că din

experiență știm că indiferent cât de rezonabili am

fi expunând toate modalitățile prin care suntem

dispuși să ajutăm o mamă singură pentru a

depăși situația limită, cu toate acestea tot vor

exista tineri care nu vor accepta ideea aceasta, nu

am continuat prin a ne impune părerea ci am

încercat să le transmitem că indiferent cum ar

gândi dacă s-ar afla într-o astfel de situație, este

bine ca măcar să fie informați că 

"Dacă vor tăcea aceștia,
pietrele vor striga" Lc. 19: 40



R E N U N Ț A R E A  L A  I U B I R E
DISTRUGE TINEREȚEA
Cel mai dureros fenomen întâmpinat în această campanie este să îi vedem pe adolescenți că nu
mai cred în iubirea adevărată care poate să dureze o viață întreagă... De multe ori apare revolta
atunci când este lansată ideea luării unui angajament pe viață precum este căsătoria. Asta s-a
întâmplat și în timpul unei prezentări la unul dintre cele mai bune licee din Cluj. De data aceasta
revolta nu se datora însă ideii de castitate până la căsătorie, ci mai degrabă ideii unei relații cu o
singură persoană pentru toată viața după cum reiese din întrebarea care ne-a fost pusă de o
elevă foarte silitoare și care nu prezenta probleme comportamentale: "Vreți să spuneți că ar
trebui să credem că un cuplu poate să rămână împreună și să nu se plictisească o viață
întreagă?"... Ne întrebăm de ce gândesc ei așa? Motivele sunt probabil la fel de multe precum
numărul căsniciilor eșuate pe care le văd la părinți. Este cât se poate de firesc faptul că un tânăr
căruia tatăl îi spune că s-a despărțit de mama lui pentru că ... nu o mai iubea (s-a plictisit), să nu
mai creadă în relații de lungă durată niciodată. Și dacă oricum este imposibil să te simți foarte
atașat de o persoană pe viață, ce rost mai are să aștepți până la căsătorie? Iată care sunt
adevăratele probleme cu care se confruntă tinerii... 
 

Încurajarea tinerilor să nu renunțe la
credința în iubirea care durează o viață
întreagă și care nu se transformă în
plictis și obișnuință omorâtoare. Faptul
că mulți apropiați ai lor au eșuat în  
încercările lor, nu înseamnă că  
asta trebuie să se întâmple și cu  
ei, dar înseamnă că pot învăța  
din greșelile altora.  
 
Cum îi putem încuraja? prin  
exemplul propriu. Tinerii au  
nevoie să vadă exemple de familii  
fericite în jurul lor, formate din  
mame tinere și voioase care  
sunt fericite alături de soții lor  
responsabili și pro-activi. 
 
Iar pentru asta trebuie ca în primul  
rând noi, adulții să credem în iubire  
până la sfârșit.  
#nurenunțasăcreziîniubire!

Nu 
renunța 
să crezi 

în 

Ce putem face pentru ei? Care este soluția?



ZIUA NAȚIONALĂ A TINERETULUI 

Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, ne-am întâlnit cu
elevii Liceului cu Program Sportiv din Bistrița, și am
discutat despre subiecte importante precum: dezvoltarea
adolescentului, relațiile cu părinții, și relațiile romantice
dintre băieți și fete. Activitatea s-a desfășurat în
colaborare cu Părintele Profesor Tudor Mudure și
conducerea Liceului cu Program Sportiv care au făcut
posibilă întâlnirea cu unii dintre cei mai plăcuți și
deschiși tineri din Bistrița. Activitatea a fost prima
desfășurată la Bistrița și se dorește organizarea unor noi
întâlniri în viitor.

LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, BISTRIȚA



S-A NĂSCUT ANDREI,  COPILUL PRIMEI 

MĂMICI CONSILIATE DE ASOCIAȚ IA NOASTRĂ

Este vorba despre băiețelul Ioanei de 17 ani despre care v-am povestit în ultimul
buletin informativ. Deși la început Ioana era neîncrezătoare că va păstra copilul,
gandindu-se să îl dea spre adopție, sprijinul mamei sale a ajutat-o mult să își formeze
o relație cu copilul ei. Înainte de naștere, Ioana îl numea "copilul meu" când ne
povestea cum era poziționat în burtică. Deși face parte dintr-o familie simplă de
oameni de la munte cu posibilități financiare reduse, cu toții se pregătiseră din timp
pentru nașterea copilului. Mama Ioanei ne-a arătat cum îi va amenaja camera pentru
ca să poată avea liniște și căldură. Andrei s-a născut la sfârșitul lunii iulie, și este
sănătos.  
 
 Mulțumim pe această cale tuturor mămicilor care s-au mobilizat și
au donat fiecare câteva lucrușoare, astfel încât Ioana a avut cele
de trebuință pentru naștere la spital iar copilul are acum hăinuțe,
biberoane, cădiță și pătuț!



ÎMPĂRTĂȘEȘTE CU N
PENTR

b u l e t i n  i n f o r m a t i v :  a u g u s t ,  s e p t e m b r i e ,  o c t o m b r i e

împărtășește cu noi bucuria de a 

lupta pentru viață

C E N T R U L U I  D E
C O N S I L I E R E  

Ș I  S P R I J I N
PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII  

"CLUJUL PENTRU VIAȚĂ"

DEMERSURI PENTRU ÎNFIINȚAREA

CONTACT www.clujulpentruviata.ro 
contact@clujulpentruviata.ro

director executiv:  
0744 221 489

Motto: “…dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.” (mt. 19:17) 

“să nu ucizi.” (ieș. 20:13) 

 

Strategie: “…unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu 

în mijlocul lor.” (Mat. 18:20) 



CUI SE ADRESEAZĂ?

SERVICII SOCIALE VIZATE 

mamelor însărcinate aflate în dificultate, puse în 
situația de a avorta; 
familiilor aflate în dificultăți de relaționare; 
tinerilor care și-au început sau nu viața intimă; 
persoanelor cu tulburări de orientare sexuală sau 
identitate de gen*;

consiliere pre și post avort; 
suport emoțional; 
consiliere juridică; 
consiliere familială; 
reintegrare familială; 
consiliere premaritală; 
educație pentru integritate sexuală; 
reinserție socială; 
educație în puericultură; 
sprijin și educație pentru formarea competențelor și 
abilităților parentale; 
consiliere creștină;

* O mare parte dintre cei care prezintă aceste tulburări sunt de fapt victime ale unor ideologii 
greșite care acționează pe fundalul unor traume avute în trecut. De aceea soluția cea mai 
eficientă pentru a veni în ajutorul cazurilor de acest fel (care în timp vor deveni tot mai 
numeroase) este consilierea creștină și de specialitate, acolo unde se găsește deschidere.

descrierea centrului



descrierea centrului 

JUSTIFICAREA UNUI 

CENTRU ACREDITAT 

CUM  PUTEȚI  AJUTA? 

posibilitatea de a face bine celor din jur în mod 
profesionist și de a oferi alternative legale și efici bazate 
pe principii morale și sănătoase;
posibilitatea și înlesnirea colaborării cu diverse instituții 
publice locale și naționale;
îmbunătățirea imaginii serviciilor oferite de grupările 
pro-viață;

1. rugăciune personală și de obște pentru binecuvântarea acestei lucrări; 
 
2. informații privind un spațiu adecvat pentru a fi folosit ca și sediu. Specificațiile 
spațiului prevăzute de legislația în vigoare: 
       - 1 cameră de consiliere; 
       - 1 birou pentru angajați; 
       - 1 încăpere pentru ședințe; 
       - 1 hol pentru recepție/sală de așteptare; 
       - 2 grupuri sanitare; 
*este preferabil ca spațiul să fie la stradă, pentru a fi vizibil și a permite afișarea 
siglei. Luăm în considerare și varianta chiriei, însă căutăm persoane de încredere. 
Acreditarea se face în funcție de spațiu (dacă acesta este schimbat acreditarea nu 
mai este valabilă);   
 
3. donații prin bancă în conturile: 
 
ron: RO84BTRLRONCRT0409672601 
eur: RO34BTRLEURCRT0409672601 
usd: RO38BTRLUSDCRTO4O9672601 



Școala de vară: "Biușa Tânără"

Locația: Sat Biușa, jud. Sălaj 
Perioada: 8-20 august 
 

Școala de vară Biușa Tânără a strâns laolaltă în mai
multe după-amiezi la rând o parte din adolescenții
români și maghiari ai satului Biușa, pentru diverse
activități.  
Programul a cuprins printre altele: proiecții de film,
concurs de fotografii, ateliere de dezvoltare
personală, dezbateri și studii de caz pe tema relațiilor
intime, drumeție, foc de tabără, jocuri de societate,
atelier de tuns iarba/cosit. 
Acest progam a fost primul de acest gen desfășurat
în satul Biușa. Tinerii au avut ocazia să se cunoască
mai bine, să descopere și să aprecieze în termeni
pozitivi potențialul locurilor natale, al comunității
sătești, precum și relațiile dintre ei. 

Descrierea programului

Activități cu adolescenții în vacanța de vară



Pe la sfârșitul lunii iulie a ajuns în
atenția noastră cazul extrem al unei
tinere studente. În vârstă de 22 de ani,
vara aceasta Alina* tocmai terminase cu
bine anul al 2-lea la facultatea de istorie,

se întreținea singură și locuia cu chirie.

Pentru o tânără care provine dintr-o
familie destrămată, crescută fie prin
centre de plasament, fie de rude
îndepărtate, fiind abandonată la naștere
de mama ei (care nu se știe cum de nu
o avortase și pe ea la fel ca și pe frații și
surorile ei), Alina își lua foarte în serios
viața de studentă și avea planuri de
viitor.  
 

Aflându-se într-o relație stabilă de mai
mult timp, era logodită și împreună cu
partenerul ei se gândeau la căsătorie.

Deși nu avusese parte de copilărie, sau
de suport emoțional, fiind obișnuită să
supraviețuiască și mereu aspirând la
o situație decentă, viața Alinei părea că
intrase într-un final pe un făgaș corect.  
 

Toate acestea, până în „acea” zi care a
adus-o pe Alina în situația de a înfrunta
aceeași soartă ca și mama sa, soartă
care ei îi adusese doar suferință.  

JURNAL DE CONSILIERE

LA RĂSCRUCE DE 
DRUMURI



LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

Nu era nicio îndoială, era însărcinată.

Aparent, nu ar fi trebuit să fie asta o
problemă prea mare în virtutea viitoarei
căsătorii și a relației stabile în care se afla
în acel moment. Însă lucrurile au luat o
întorsătură nefericită în scurt timp: când
a aflat logodnicul ei despre copil, i-a pus
în vedere avortul, fără alternative, Pentru
că s-a temut că i-ar putea face rău, Alina
l-a mințit că a făcut avort, iar apoi a
întrerupt orice legătură cu el, 
 

Rămasă singură, a început să își caute
un loc de muncă, însă mergând la un
interviu și spunând că este însărcinată,

angajatorul a respins-o. Lucrurile au
devenit mai presante întrucât contractul
de închiriere al spațiului în care locuia
urma să se încheie la finalul lunii în curs. 
 

Așadar peste puțin timp, Alina s-a trezit
singură, pe drumuri, fără sursă de venit,
fără rude la care să poată apela, într-un
oraș unde nu avea prea multe conexiuni
și cu o nouă viață care creștea în
pântecele ei, și care părea că este
responsabilă pentru toată nefericirea
ei...   

În această stare fiind, Alina avut totuși
curajul să îi scrie colegei noastre Alexandra
Nadane de la București (despre a cărui
centru de consiliere aflase de pe Facebook)

că se gândește să își pună capăt zilelor,
descriindu-i motivele. 

 

În cel mai scurt timp posibil, Alexandra ne-a
pus în legătură cu Alina. Ajutorul trebuia să
vină imediat din cauza situației sale critice.

I-am propus Alinei să se mute acasă la una
dintre membrele echipei noastre până se
găsea o soluție. Cu greu a acceptat, pentru
că nu fusese niciodată obișnuită să
primească ceva fără să i se ceară altceva în
schimb mai ales din partea unor persoane
necunoscute. A urmat o lungă perioadă de
întâlniri între Alina și consiliera noastră.  

 

Starea ei emoțională era atât de șubredă
încât aproape orice afirmație venită din
partea noastră putea să o rănească. Nu își
dorea acest copil sub nicio formă, însă cu
toate acestea simțea că nu vrea să calce pe
urmele mamei ei (pe care nu o cunoscuse,

dar știa de la o verișoară că făcuse foarte
multe avorturi, la fel ca și mătusa ei; așadar
asupra ei se răsfânge o încărcătură
spirituală foarte mare).  

 

Consiliera noastră a depus eforturi foarte
mari pentru a-i oferi un sentiment de
siguranță, că este printre prieteni și că ne
pasă nu doar de bebeluș, ci și de ea. Au
existat multe momente cand s-a razgandit
și spunea că mâine va face avort, că ar fi
făcut astăzi dacă ar fi avut bani, momente
urmate de o închidere totală în gândurile ei
deznădăjduite, clipe în care refuza să
răspundă la telefon sau sms. Era speriată că
îi vom cere să ne dea bani ulterior, și că
vom profita de ea.  

 

În final s-a reușit medierea cu un angajator
care a dorit să o ajute și a angajat-o la o
benzinărie, luând în considerare faptul că
din octombrie va începe anul universitar și
că ulterior va intra în concediu de
maternitate.  

 



LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

De asemenea s-au depus eforturi mari pentru a găsi și o variantă de locuință în care ea să se simtă
independentă și să aibă intimitate. I s-a găsit o chirie și aproape în același timp, o familie din
București care a auzit despre cazul ei s-a oferit să îi ofere o anumită sumă de bani pentru acoperirea
chiriei pentru perioada sarcinii și câteva luni după ce va naște. 

 

Pe parcurs ce lucrurile au evoluat și reușind să își recâștige independența, Alina a început să respire
mai ușurată. Termenul până la care era legal să facă avort a trecut, iar Alina a dat mai puține semne
că se gândește la avort, deși au existat momente când spunea că dacă făcea avort la timp, ar fi
putut să aibă o viață mai bună. Și în momentele de teamă, acest gând încă mai revine. E greu să
dăruiești iubire, atunci când nu ai primit-o (copilăria ei a fost una traumatizantă lipsită de afecțiune
și din care abuzurile nu au lipsit). Cu ajutorul lui Dumnezeu și sprijin din partea noastră, sperăm că
va învăța... În ceea ce privește relația cu tatăl copilului, Alina a dat dovadă de multă maturitate
pentru că nu a căutat să reia niciodată legătura cu el, deși atunci când s-au despărțit, lucrurile Alinei
au rămas în posesia lui.  
 

În luna septembrie, Alina a avut o altă perioadă grea, fiind internată pentru câteva zile la spital din
cauza unor complicații. În urma avansării sarcinii, și din cauza unei probleme de natură anatomică,

Alina este nevoită să facă cât mai puțin efort fizic, să stea cât mai puțin în picioare. Acest lucru a
determinat-o să intre în concediu de risc maternal, deși a continuat să meargă la școală pentru a
finaliza facultatea. Se gândește că îi va fi greu în sesiune pentru că e posibil să se suprapună cu
nașterea. Cu toate acestea chiar și acum îi este foarte greu să accepte copilul, îl vede ca pe o piedică
în lupta ei pentru a face ceva bun cu viața ei. În continuare îi suntem alături, din timp în timp luăm
legătura cu ea pentru a vedea în ce stare se găsește și dacă are nevoie de ceva. În perioada
ulterioară nașterii, va fi nevoie de o mobilizare mai mare a suportului, pentru a o putea ajuta pe
Alina să facă față primelor luni de maternitate și finalului facultății.  
 

Considerăm că în cazul ei, Alina a reușit să facă alegerile benefice pentru ea și copilul ei, și sperăm
că în continuare le va face în deplină libertate. O apreciem în primul rând pentru că, deși s-a aflat în
plină furtună a încercărilor, deși nu se poate atașa încă emoțional de copil, cu toate acestea nu s-a
abătut de la ceea ce ea, în adancul ei, știe că este alegerea corectă, deși de multe ori spune altceva
(curajul nu este absenţa fricii; este mai degrabă înţelegerea că altceva este mai important decât
frica). Acesta fiind motivul pe care ea însăși ni l-a spus:  
 

știu că este o crimă și nu vreau să fac așa ceva...



Programul 50 de lei pentru viață este un proiect de

finanțare lunară timp de un an de zile. Se adresează în

special celor care doresc să se implice pe termen lung în

această cauză, însă din cauza lipsei timpului liber le este

mai ușor să doneze regulat.  

Destinațiile banilor: 

-înființarea și acreditarea centrului de consilire pentru

părinți și copii; cheltuielile cu viitorul sediu; 

-asigurarea salariilor angajaților (asistentul social,

psihologul, directorul executiv); 

-programul de consiliere și sprijin pentru femeile

însărcinate; 

-programul de educație pentru integritate sexuală pentru

adolescenți (materiale necesare: aparatură, broșuri

informative; activități și evenimente pentru adolescenți;
cursuri pentru părinți, profesori, preoți); 
-contribuția pentru organizarea campaniei 40 de Zile

pentru Viață; etc. 

Modalitatea de donare: 

Pentru tansparență se recomandă donațiile prin bancă. 

Înscriere: accesați link-ul: 

 

1. 50 de Lei Pentru Viață
"Lucrul 
la timp 
dăruit, 
prețuiește 
îndoit" 

Programul este adresat în special familiilor care au copii

mici, pe care doresc să îi educe în spritul empatizării cu

copiii care pot fi salvați de la avort. Acest program a mai

fost experimentat anul trecut de către Asociația Clujul

pentru Viață și a avut rezultate foarte bune. Mulți copii

au fost foarte dornici să aibă biberonul lor și s-au

implicat personal. În plus, mărunțișul pe care

dumneavoastră nu îl luați prea mult în considerare este o

adevărată comoară pentru viețile care pot fi salvate! 

În ce constă: fiecare familie poate împrumuta timp de 2

luni câte biberoane dorește (nu sunt excluse persoanele

single sau familiile fără copii). În această perioadă, copiii

sunt învățați că dacă pun bănuți în biberon, un copil

poate să se nască, și mămica lui poate fi ajutată.  

Durată: 2 luni de zile de la data împumutării biberonului. 

 

Înscriere și achiziționare biberoane: 

2. Biberonul Pușculiță

PROGRAME DE FINANȚARE

https://goo.gl/forms/uyEBvqo7dFia3dAo2

Proverb românesc

https://goo.gl/forms/qRPUieppUnMe5HHx1

https://goo.gl/forms/uyEBvqo7dFia3dAo2
https://goo.gl/forms/qRPUieppUnMe5HHx1


VIAȚA CU ȘI DUPĂ REFERENDUM
RETROSPECTIVA UNEI EXPERIENȚE ECUMENICE

E S E N Ț A  
R E F E R E N D U M U L U I

"Întru aceasta vor 
cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de 
alţii" (In. 13: 35)

CAMPANIA PRO-REFERENDUM  
LA CLUJ
Organizarea s-a făcut în mod miraculos, în doar 3 săptămâni de
foc. Speranțele că se va reuși o mobilizare precum cea care a
fost erau minime la început. 
 
Coordonatorii campaniei în Cluj-Napoca au fost: Liga
Studenților din Cluj, A.S.C.O.R. filiala Cluj, Comitetul Județean
de inițiativă cetățenească pentru modificarea articolului 48 din
Constituție, Fundația Clinica Provita Cluj, Asociația Clujul
pentru Viață. Demersul a fost susținut de majoritatea bisericilor
din orașul nostru prin mobilizarea oamenilor și prin fonduri. 
 
Pentru a se putea implica în activitățile de promovare, mulți
volunari au făcut eforturi mari, unii și-au luat concediu fără
plată, alții au chemat părinții să aibă grijă de copii cât timp ei
erau la campanie. Au fost și voluntari care au pătimit mai multe
nedreptăți precum pierderea locului de muncă, după ce au
afirmat poziția proreferendum. Cu toții însă au avut ceva de
câștigat: comuniunea. 
 

ACȚIUNI CIVICE



Activități cuprinse în
campanie: 

În Municipiul CLuj-Napoca au fost 
amplasate timp de 2 săptămâni 5 
corturi în zonele: Piața Mărăști, Bd-ul 
Eroilor, Piața Mihai Viteazu, Kaufland 
Mănăștur, Piața Gării. Pe lângă acestea 
a mai fost amplasat un cort în fața 
Primăriei din comuna Florești. 
 
Activitatea de la corturi s-a desfășurat 
de luni până sâmbăta între 8 am și 20 
pm, în ultimele două săptămâni de 
campanie și a fost cea mai solicitantă și 
importantă. Voluntarii au făcut față cu 
mult curaj tuturor injuriilor, 
amenințărilor și multor afronturi 
personale. Cu toate acestea, cei care au 
stat în stradă au mărturisit ulterior că 
această experiență i-a făcut să se 
gândească mai mult la autenticitatea 
relației lor cu Dumnezeu, relație care a 
fost încercată în acest fel.

1. Corturi pentru informare publică

2. Echipe Mobile

Echipele mobile au acoperit în ultima 
săptămână dinaintea referendumului 
zonele mai depărtate de locurile în care 
au fost amplasate corturile, arterele 
principale. 



Dezbaterea a avut loc în Sala Davinci, Platinia Shopping Center și i-a 
reunit pentru argumente pro și contra referendumului pe: Cristian 
Dănileț, Mihai Neamțu, Claudiu Turcuș și Adrian Papahagi. 
Evenimentul a fost moderat de prezentatoarea TVR Monica Ghiurco și a 
fost de un real succes. Numărul de vizionări on-line a depășit raitingul 
unor emisiuni de televiziune din acea săptămână.  

3. Dezbatere publică

Activități cuprinse în campanie:

4. Masă rotundă cu autoritățile locale



Activități cuprinse în campanie:

6. Coordonarea campaniei

În primele două săptămâni din campania pro-referendum s-au ținut zilnic traininguri 
pentru voluntarii care au dorit să se implice în activitatea de interacțiune în stradă cu 
publicul larg. Cursurile (având același format pentru fiecare grupă de voluntari) au fost 
ținute de 2 traineri diferiți, în 2 locații diferite pentru a facilita participarea. 
Voluntariatul de informare prin echipe mobile sau de la corturi nu a fost permis 
nimănui fără să fi parcurs training-ul înainte.  

5. Traininguri zilnice pentru voluntari

Campania dinaintea referendumului a adunat laolaltă aproximativ 300 de voluntari. Pentru a- 
i coordona s-a coagulat o echipă de oameni din toate organizațiile implicate.  
Pentru o parte a echipei de coordonare, campania aceasta a constat în multe convorbiri 
telefonice, trimiterea unui număr mare de e-mailuri, contracte cu firme colaboratoare și 
foarte mult stres. La finalul organizărilor (cu aproximativ 3 zile înaintea referendumului) au 
reușit și aceștia să ia pulsul lucrurilor, să intre pe rețelele de socializare și să vadă ce s-a 
petrecut în tot acest timp. 
Cealaltă parte a coordoatorilor au fost implicați mai mult în munca de pe teren. Unii dintre ei 
s-au ocupat de supravegherea activității de la corturi 12 h/24, aceasta incluzând drumuri prin 
oraș pentru rezolvarea diverselor probeme care au apărut pe parcurs, montarea și 
demontarea corturilor, asigurarea unei bune desfășurări a activităților. 
Una peste alta prin munca desfășurată în aceste zile, am câștigat o experiență foarte 
valoroasă, pe multe paliere ale vieții. 



Concluzii
Societatea noastră a trecut printr-un moment de cumpănă și a fost pusă să aleagă. Rezultatul 
referendumului oglindește realitatea spirituală din România. Totuși, referendumul a avut și 
un rezultat pozitiv care constă în conștientizarea realității și a nevoii de acțiune de către o 
masă mai mare de oameni; trezirea la realitate. 
 
Asociația Clujul pentru Viață propune acțiuni concrete la nivelul oamenilor de rând, ca și 
soluții pentru încercările care vin peste societate. Una dinte acestea este înființarea 
centrului de consiliere, prin care se dorește dezvoltarea proiectelor de lungă durată, 
profesioniste și acreditate. 

VIAȚA DUPĂ REFERENDUM

Evenimentul de final
În pofida rezultatului referendumului, majoritatea celor care au pus suflet în acest demers au 
reușit să țină fruntea sus până la final. Pentru recompensarea tuturor celor implicați, dar în 
primul rând pentru adâncirea prieteniei în grupul de voluntari coagulat cu această ocazie, am 
organizat un eveniment de final la care s-au schimbat experiențe, s-au legat prietenii, 
oamenii au fost îmbărbătați și s-au formulat niște concluzii și noi perspective. Costurile 
acestui eveniment au fost susținute în totalitate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Clujului.



CAMPANIA 40 DE ZILE PENTRU VIAȚĂ
ediția de toamnă, 2018

E S E N Ț A
R E F E R E N D U M U L U I

"Întru aceasta vor
cunoaşte toţi că
sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea
dragoste unii faţă de
alţii" (In. 13: 35)

ACȚIUNI CIVICE

Motto:

O viață= 
o generație

A 7-a Ediție a campaniei la Cluj-Napoca

Ediția din toamna aceasta a campaniei 40 de
Zile pentru Viață a adus împreună un număr
mai mare de voluntari decât până acum.  
 
Spre deosebire de campania din primăvară,
toamna aceasta vremea a ținut cu noi și
impactul mesajelor a fost mare.  
 
Pentru a conștientiza mai bine cât de
importantă este prezența noastră cu aceste
mesaje în spațiul public, vom reda mai jos
mărturia unei voluntare din această campanie.



Vestea învierii lui Hristos împărtășită celei care făcuse avort:  

"Se terminase deja timpul meu prestabilit pentru a sta în stradă la 40 zile, dar parcă nu
voiam să plec. Era frumos afară așa că am mai stat vreo 30 min. Când mă gândeam să plec,
vine o doamnă care întreabă despre ce e vorba aici și cum poate ajuta și ea. Apoi a zis că a
văzut pancarta cu “Există iertare și vindecare după avort” și voia să știe mai multe despre
aceasta. De fapt o văzuse din taxi când trecuse mai înainte pe acolo și a ținut să se întoarcă
pentru că o interesa subiectul. A zis că și ea a făcut avort și că mai are o singură fetiță de 9
ani care este operată de o tumoră pe creier și că acum își dă seama cât de prețioasa este
viața. Cel mai mult îi pare rău pentru fetiță care, crede ea, că trebuie să sufere datorită
păcatelor părinților. Atunci i-am spus Vestea bună a Evangheliei care aduce cu adevărat
iertare și vindecare, atât pentru ea cât și pentru fiica ei, dacă există o pocăință sinceră și o
dorință de a trai după voia lui Dumnezeu. După ce i-am explicat toate acestea după
înțelepciunea pe care mi-a dat-o Domnul, i-am spus că mă pot ruga pentru ea și fiica ei și a
acceptat să mă rog acolo în stradă. La sfârșit m-a îmbrățișat strâns și mi-a mulțumit cu
lacrimi în ochi. Am îndemnat-o să se roage singură, să citească Noul Testament și să caute o
Biserică unde Cuvântul lui Dumnezeu este explicat cu claritate. Și i-am promis că o
să continui să mă rog ca să găsească iertarea și mântuirea de care are nevoie. 
După ce a plecat i-am mulțumit lui Dumnezeu și m-am bucurat ca mi-a dat
această oportunitate de a spune Vestea Buna acestei femei îndurerate". 

"Întru El avem 
răscumpărarea prin 
sângele Lui şi iertarea 
păcatelor, după 
bogăţia harului Lui" 
(Efs. 1: 7)



ULTIMA ORĂ DE VEGHE

ÎNCEPUTUL EVENIMENTULUI LA CASINO

INVITAȚI DE PESTE MĂRI ȘI ȚĂRI

ȘI COPIII AU AVUT EVENIMENTUL LOR

Evenimentul  
de final
26 noiembrie, Casino,  
Parcul Central

Evenimantul de final al acestei campanii
a avut un program plin de surprize.  
Am avut parte de prezența mult dorită și
așteptată a unui medic ginecolog pro-
viață. Doamna Daniela Pintican, medic
ginecolog la Clinica de Obstetrică-
Ginecologie “Dominic Stanca”, a
acceptat invitația de a participa la
eveniment și de a ne împărtăși câte
puțin din experiențele unui medic pro-
viață. Cea mai importantă încurajare a ei
a fost: "Nu vă închipuiți cât de
importantă este prezența voastră în
stradă pentru femei, dar și pentru noi
medicii ginecologi". 
Pe lângă această mărturie, voluntarii s-
au bucurat și de încurajarea unui
voluntar din Nigeria, precum și a
doamnei psiholog Melinda Bica, consilier
voluntar la spitalui Stanca pentru
femeile care merg să facă avort.



ÎMPĂRĂȘEȘTE CU NOI BUCURIA DE A LUPTA 
PENTRU VIAȚĂ

Motto: “…dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.” (mt. 19:17) 

“să nu ucizi.” (ieș. 20:13) 

 

Strategie: “…unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în 

mijlocul lor.” (Mat. 18:20) 

Facebook: @clujulpentruviata; www.clujulpentruviata.ro 
#Fiiproactiv!Implică-te!Fiiviu! 

poți susține activitatea asociației Clujul pentru viață prin:

rugăciune personală pentru problema avorturilor, pentru tinerii și
societatea în care trăim, ziua pentru rugăciunea comună este
miercurea;
implicare activă, voluntariat;
implicare ocazională pentru diverse cazuri sau pentru organizarea
anumitor evenimente;
donații și sponsorizări în următoarele conturi: 

RON: RO84BTRLRONCRT0409672601 
 

EURO: RO34BTRLEURCRT0409672601 
 

USD: RO38BTRLUSDCRT0409672601


