FORMULAR

ACORD DE PRINCIPIU
1. Prin prezenta certific faptul că sunt de acord cu următoarele și voi susține Alianța
România fără Orfani (ARFO) prin:
A. Viziunea Alianței
România să devină o țară fără orfani.
B. Misiunea Alianței
Să militeze nemijlocit pentru drepturile copiilor aflați în dificultate, mobilizând biserici,
organizații, și societatea în a găsi soluții la problematica copiilor orfani din România.
C. Obiectivele Alianței
Sprijinirea orfanilor prin strategiile elaborate la nivel local, regional și național.
Susținerea copiilor și protejarea drepturilor acestora prin toate metodele legale.
Organizarea cadrului logistic necesar pentru elaborarea şi întocmirea de proiecte
diverse în beneficiul membrilor şi a persoanelor cărora se adresează.

2. Drepturile și obligațiile membrilor afiliați:
A. Drepturile membrilor afiliați sunt următoarele:
− Să participe la activităţile si întrunirile Alianței;
− Să fie aleși în conducerea Alianței;
− Să se bucure de înlesnirile pe care Alianța le va putea acorda, prin acte de decizie
ulterioare.
B. Obligaţiile membrilor afiliați sunt:
− Să își însușească și să respecte viziunea, misiunea, scopul și obiectivele Alianței;
− Să fie activi în împlinirea scopului Alianței şi permanent preocupaţi de creşterea
eficienței şi dezvoltarea ariei de activitate a acesteia;
− Să respecte valorile și principiile declarate ale Alianței
− Să aibă în orice situaţie o atitudine demnă, un comportament şi o ţinută morală fără
reproş;
− Să nu afecteze imaginea Alianței.
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3. Valorile și principiile imbrățișate de ARFO
Noi credem că:
− Credința în Dumnezeu dă sens și valoare vieții umane.
− Familia este celula de bază a societății și are un rol important în dezvoltarea unei
societăți sănătoase.
− Credem într-o renaștere morală profundă și o întoarcere la adevăratele valori
creștine.
− Implicarea activă în ajutorarea segmentelor defavorizate ale societății va contribui la
dezvoltarea spiritului uman, civic.
− Relațiile dintre oameni bazate pe altruism, respect și grija reciproca sunt un
catalizator în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
− Următoarele valori sunt indispensabile în a zidi o societate sănătoasă:
− Credința și speranța;
− Solidaritatea umană;
− Libertatea și demnitatea individuală;
− Respectul față de lege și autorități;
− Valoarea personalității umane;
− Serviciul în folosul comunității;
− Altruism și capacitatea de a dărui altora.
− Societatea civilă și biserica își pot asuma rolul de a contribui la bunăstarea și
dezvoltarea calității vieții în general, cu o intervenție specifică mai ales în favoarea
segmentelor defavorizate ale societății.
− Ocrotind drepturile copiiilor din România vom oferi generației următoare temelia
necesara creșterii și dezvoltării sănătoase.
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___________________________________________________

Prenume

___________________________________________________
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