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Despre organizație

Scop:
Asociația Clujul pentru viață își

propune să promoveze cultura vieții
și să educe societatea cu privire la
valoarea vieții umane.
Obiective:
implicarea în comunitate prin

educație pentru viață, sănătate și
familie;

participarea la procesul

îmbunătățirii cadrului legislativ

care vizează activitățile propuse;
susținerea bunăstării fizice,

psihice și spirituale a ființei
umane încă din momentul

concepției și până la încetarea ei
naturală;

dezvoltarea și întreținerea

relațiilor de dialog și parteneriat
cu organizații publice și private,

„„ÎMPREUNĂ
PENTRU

MAMĂ ȘI
COPIL”

precum și cu alte comunități din
țară și străinătate.
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2020 cu rele și cu
bune neașteptate
Când toată societatea părea că paralizase din cauza pandemiei, când orice idee de nouă

afacere era pusă sub semnul întrebării și toată activitatea de zi cu zi părea că trebuie

reinventată din cauza stărilor de urgență sau alertă, unei organizații non-profit cu puțină

experiență și susținere cum este Asociația Clujul pentru Viață, i se dădeau tot mai puține
șanse de supraviețuire, și cu mult mai puține șanse de a se dezvolta. Cu toate acestea, în

ciuda restricțiilor, a șomajului tehnic, a imposibilității de a desfășura programul de educație
pentru sănătate sexual-reproductivă în licee sau de a organiza evenimente cu tematică
pro-viață, pandemia a avut totuși un rol neașteptat de benefic pentru echipa noastră.

Primul și cel mai evident beneficiu pentru noi în urma acestei perioade regretabile pentru
societatea generală, a fost posibilitatea de a investi timpul și eforturile noastre în renovarea
și mobilarea sediului organizației pentru adaptarea acestuia la o gamă largă de activități.

Acest lucru a fost posibil în exclusivitate cu ajutorul voluntarilor, al donatorilor și a câtorva
sponsori care nu au încetat să fie alături de noi și să creadă că nevoia de servicii sociale

pentru femeile în criză de sarcină și tinerii viitori părinți este la fel de acută atât în vremuri
de liniște și sănătate cât și în vremuri de pandemie. În a doilea rând, pandemia ne-a forțat
să ne focusăm mai mult spre o strategiei de dezvoltare a organizației și o prioritizare a
planurilor de acțiune. Acest lucru a fost posibil prin multiple discuții și dezbateri între

membrii organizației care au condus încet spre dobândirea unei viziuni comune și mai clare
asupra scopului organizației.

Anul 2020 a fost pe de altă parte și o perioadă în care am fost nevoiți să ne acomodăm cu
schimbările bruște în planul de activitate și să testăm noi metode de implementare a

obiectivelor propuse. Concluzia la care am ajuns în urma acestor experiențe este faptul că
nevoile din societate generate de anumite probleme sociale nu pot fi rezolvate în fondul lor
prin acțiuni de interacțiune minimală, la distanță prin intermediul unor mijloace de

comunicare. Spre exemplu, în cazul interacțiunii cu adolescenții unde scopul principal al
activităților este motivarea tinerilor pentru a face alegeri sănătoase, un rol esențial îl are

relația care se încheagă între mentor și grupul țintă. În condițiile derulării acestor activități
într-un mediu exclusiv on-line, această relație dintre vorbitor și adolescenți nu poate ajunge
la nivelul de autenticitate dorit astfel încât să nască în tineri admirația necesară față de

vorbitor pentru a-l considera un model a cărui îndemnuri sunt demne de urmat. De aceea,

în prezent căutăm cele mai potrivite alternative pentru a organiza programul de prevenție și
în afara cadrului școlar în condiții legale.
Iustina V. Moldovan,
președinte

Asociația Clujul pentru Viață
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Marșul pentru Viață
UNIC DIN PRIMA SECUNDĂ

Începutul anului, din ianuarie și până la declararea stării de alertă și

anularea tuturor evenimentelor publice la nivel național în luna
martie, a fost o perioadă de activitate intensivă pentru organizarea

Marșului pentru Viață ediția 2020 care, dacă ar fi putut avea loc, ar fi

avut o anvergură mai mare decât toate edițiile anterioare. Invitatul
principal al evenimentului era actorul Dan Puric iar marșul propriu-zis
ar fi fost urmat de un concert de muzică ușoară al trupei Profides.
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Acești români fantastici

100%
teatru despre
viață și
moarte în
viziunea
poporului
român

În preambulul Marșului pentru Viață, prin colaborarea cu Compania de teatru
„„Dan Puric” a fost prevăzută reprezentarea pe scena Casei de Cultură a
Studenților a piesei de teatru „Acești Români Fantastici” al cărui subiect
central este în strânsă legătură cu tema Marșului. Din păcate și acest
eveniment a fost anulat din cauza pandemiei.
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Training-ul:
„„De ce Pro-Viață ?”
Scopul principal al acestei formări a fost pregătirea voluntarilor
implicați în Marșul pentru Viață.

Subiectele discutate:
Reformulare și
punere în context;
studiu de caz:
“Women on waves”;

Răspunsuri la
întrebări
complicate;

Etapele
dezvoltării
intrauterine;

Nevoi de
voluntariat la
Marșul pentru
Viață;

Contextul legal,
istoric, cultural și
moral al avortului
în România;

La curs au luat parte
35 de voluntari,
majoritatea studenți.
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Conferința:
„„Educația sexuală în familie”
Conferința „Educația sexuală în familie” a reprezentat, pentru noi, un
exercițiu de interacțiune virtuală cu publicul format din părinți ai
copiilor din toate categoriile de vârstă.
Ramona Balint este psihoterapeut cu o experiență de peste 10 ani, soție
și mamă a 3 copii, specializată pe psihoterapie de cupluri și familie.

La eveniment au participat live aproximativ 180 de persoane.
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Susținere și consiliere

01. Familia E.
O altă familie cu care am comunicat
constant tot anul a fost un cuplu de

părinți tineri care au luat legătura cu
noi imediat după ce au aflat de
sarcină.

Mama,

aflase

despre

Asociația Clujul pentru Viață de la
voluntarii

noștri

în

cadrul

programului de prevenție la care a
luat parte când era elevă în clasa a
9-a.

În

primăvara

anului

2020,

tânăra era deja în clasa a 12-a,
urma

să

susțină

examenul

de

bacalaureat și se afla împreună cu
partenerul ei într-o situație critică în
care

el

fusese

concediat,

nu

își

permiteau să locuiască în chirie, iar
relația cu părinții lor se stricase.
Aceștia

au

fost

incluși

într-un

program de psihoterapie de cuplu
care i-a ajutat să îmbunătățească
relația cu părinții fetei, și să își ducă
la

îndeplinire

căsători.

De

dorința

de

asemenea,

a

tatăl

se
a

beneficiat și de ajutor în găsirea unui
loc de muncă.
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02. Beneficiara A.
O mamă care își crește singură fetița, victimă a violenței

domestice, rămasă fără loc de muncă la începutul perioadei de
urgență. Acesteia i s-a oferit, în timpul perioadei de urgență,
consiliere telefonică și la domiciliu. Pe lângă acestea, până spre
finalul anului i s-a oferit ajutor material (care a constat în

alimente, produse de îngrijire și sanitare, și timp de 6 luni, ajutor

financiar pentru plata chiriei) ajutor pentru ocuparea unui nou loc
de muncă.

03. Familia O.
O familie din comunitatea romilor, ai căror mezine, gemene, au

fost salvate de la avort în iarna anului 2019, când mama lor a
refuzat să meargă mai departe cu procedura chiar în timp ce era

deja internată. Cu ajutorul donatorilor asociației s-a putut asigura
pe parcursul a aproximativ 9 luni de zile nevoia de scutece și de
lapte praf pentru cele două bebelușe gemene. Mama acestora a
beneficiat de consiliere periodică.

04. Familia B.
Totodată, în luna septembrie au apelat la organizația noastră o

tânără și partenerul ei care renunțaseră la avort și la cărui
bebeluș tocmai se născuse. Cei doi proaspeți părinți, aveau o
relație tensionată și recunoscuseră că se certau foarte des, cu

toate acestea erau dornici să încerce să formeze o familie pentru

copilul lor. În primă fază, a fost inclus într-un program de

psihoterapie tatăl, urmând ca mai apoi să fie inclusă și mama. Pe
lângă psihoterapie, tinerii au fost susținuți temporar și cu scutece
și alte bunuri pentru îngrijirea copilului.
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Prevenție
Programul de educație pentru integritate sexuală, „„Despre Noi” s-a desfășurat

până în ultima săptămâna înaintea închiderii școlilor și trecerea la forma de
învățare on-line.

În anul școlar 2019-2020
am reușit să includem în
acest program cinci licee,
37 de clase și în total 925
de elevi.

Ultimul liceu cu care am
colaborat prin parteneriat a
fost Seminarul Teologic
Ortodox.

La această activitate
au contribuit 6
voluntari dintre care 3
au fost formați și
incluși în program în
timpul anului școlar
2019-2020.
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Formarea voluntarilor pentru prezentări
În timpul perioadei de alertă a fost organizat un curs pentru formarea unei noi serii
de voluntari care să devină vorbitori pe tema sănătății sexual-reproductive și a
vieții de familie.

La formare au participat 4 adulți cu vâstre cuprinse între 25 și 40 de ani.

Cursul a avut loc on-line și s-a derulat pe parcursul a 3 zile și a
cuprins următoarele teme principale:

stabilirea raportului de comunicare cu grupul de adolescenți;
neurochimia relațiilor intime;
formarea atașamentului;

infecțiile cu transmitere sexuală;
protecția împotriva acestora;

concepția, contracepția și avortul;
dragostea și căsătoria.

profesiile voluntarilor:
inginer IT, medic pneumolog,

medic neuropsihiatru, educator
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Renovarea sediului asociației
Sediul renovat va găzdui activitatea viitorului centru de
consiliere pentru femeile aflate în criză de sarcină.

80%

din volumul muncii a fost realizat de membrii asociației și
voluntari.

recondiționarea ușilor și
geamurilor
amenajarea grupurilor
sanitare

repararea și zugrăvirea
pereților
amenajarea unui oficiu

Având în vedere că spațiul este situat într-o clădire istorică a fost necesară
o atenție deosebită. Lucrările au durat din mai până în decembrie.
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01. Recondiționarea ușilor și a geamurilor
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02. repararea și zugrăvirea pereților
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03. amenajarea unui oficiu
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04. amenajarea grupurilor sanitare
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Buget anual
01. VENITURI

subvenții șomaj tehnic
cotizații

sponsorizări

88.592
RON

donații

TOTAL
VENITURI
2020

100%
sunt donațiile persoanelor fizice
principala sursă de finanțare
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Buget anual
02. CHELTUIELI

renovare sediu
deplasări
promovare

salarii

administrativ

91.84987
RON

beneficiari

TOTAL
CHELTUIELI
2020

100%
principalele categorii de cheltuieli
salariile și beneficiarii sunt
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sponsori &
parteneri
Cabinet Individual de Psihologie Balint Ramona;
Stiproducts SRL;
SC Geo Speed Logistic SRL;
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