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RAPORT COMUNICARE
”Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei!”
Isaia 58.1
Realizările Departamentului Comunicare pot fi schițate astfel:


















Curs de instruire a pastorilor pentru dezvoltarea lucrării de comunicare – prezentat de profesorul Dumitru
Borțun: Fake-news și consolidarea relațiilor cu presa;
Instruirea pe centre a pastorilor, prezbiterilor și responsabililor în ceea ce privește activitatea online și
imaginea Bisericii;
Întâlnire regulată pentru instruire în mediul online (Facebook, Youtube, site-uri) cu specialiști și responsabili
din Biserică;
Monitorizarea presei, a situațiilor de criza și reacție promptă. Totodată, alcătuirea și transmiterea prin
directorii de comunicare a unui dosar de presă pentru presa locală;
Emiterea de comunicate oficiale și de scrisori de intenție, ori de câte ori a fost cazul. Păstrarea acestora în
mediul online și moderarea comentariilor pe aceste site-uri;
Realizarea unui flux de știri pe Adventist.ro, atât intern cât și extern;
Continuarea la Speranța TV a celor două proiecte – ”Duelul ideilor” și emisiunile de știri. Am urmărit
informarea Bisericii cât și prezența unor personalități în cadrul emisiunilor, pentru crearea punților de
legătură și consolidarea imaginii Bisericii în exterior;
Localizarea bisericii pe Google Maps în proporție de 95%;
Participarea la Campania de Evanghelizare - instruire și transmisie;
Dezvoltarea identității adventiste unitare, atât fizic cât și online, prin implementarea Ghidului de reclame și
sigle oficiale;
Crearea Mapei de prezentare a Bisericii cât și difuzarea Cărții de identitate adventistă;
Proiectul ”Semnele timpului” pentru presă;
Migrarea, din punct de vedere tehnic, pe Platforma PLESK;
Analiza, diversificarea și continuarea emisiunii ”Predica de Sabat”;
Newsletters-uri trimise către pastori – săptămânal;
Newsletters-uri trimise către prezbiteri – săptămânal.

RAPORT INTERNET
Pe timpul pandemiei de SARS COV 2 până în prezent, Departamentul de Internet a asigurat logistica pentru
desfășurarea în bune condiții a activităților Uniunii de Conferințe în mediul online. Așa cum s-a întâmplat la debutul pandemiei,
întâlnirile comitetului local și executiv al Uniunii de Conferințe și ale departamentelor au avut loc exclusiv prin intermediul
platformei Zoom, cu ajutorul echipamentului specializat de transmisie.
A fost nevoie nu doar de organizarea de evenimente în format digital ci și de instruire și coordonare pentru Instituții
și Conferințe în acest domeniu, iar cooperarea a ajutat ca misiunea Bisericii să continue.
Pe parcursul anului 2021 și prima parte a anului 2022 Departamentul de Internet a realizat următoarele:
 Asigurarea serviciilor online a Bisericii în perioada pandemiei de SARS COV2.
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 Redactare, compilare și trimitere newsletter „Resurse pentru slujire” cu destinația pastori și prezbiteri.
 Construire

și

administrare

paginile

și

platformele

ellenwhite.ro,

curieruladventist.ro,

jurnal.constiintasilibertate.ro, educatie.adventist.pro, olimpiada.adventist.pro,

iisusafăcut.ro,

impreunapentruoameni.ro,

adventist.ro, advent.ist.
 Construire și administrare platformă de comunicare pentru pastori, prezbiteri și responsabili comunicare digitală la
adresa adventist.group.
 Analiză pentru construirea platformelor adventist.community și adventist.museum.
 Lucru pentru noul site adventist.ro. Instalarea provizorie a noii teme de la adventist.org pe adventist.ro si lucru pentru
noul design.
 Administrare și postare de conținut pe site-ul adventist.ro.
 Administrare și postare de conținut pe paginile de Facebook, YouTube și Instagram.
 Participare la evenimente interne și internaționale de instruire în domeniu (Gain Internațional, conferințe GDPR).
 Implicare alături de Departamentul de Evanghelizare pentru bunul mers al proiectelor evanghelistice „Iisus a făcut”
și „Împreună pentru oameni”.
 Finalizarea instruirii și obținerea calificării Modul Psihopedagogic Nivel II pentru a putea preda cursuri de Informatică
în cadrul Școlii Postliceale Sanitare, Cernica.
 Asigurarea logisticii IT pentru Uniunea de Conferințe și Casele de Odihnă ale Bisericii (mentenanță hardware și
software, rețea și internet etc.).
 Instruiri în cadrul Departamentelor Comunicare și Libertate Religioasă.
 Suport tehnic pentru organizarea și administrarea Predica de Sabat la postul Speranța TV.
 Găzduire site-uri și platforme de lucru.

RAPORT RIDICĂ-TE ȘI UMBLĂ

Asociația Ridică-te și umblă a reușit să organizeze o paletă largă de activități pentru persoanele cu dizabilități,
adaptat la contextul pandemic.
Pe scurt, s-au organizat întâlniri în spații deschise, excursii, minitabere, concerte, campanii de fundraising; s-au pus
la dispoziția beneficiarilor serviciile centrelor de mobilitate, s-au oferit alimente, s-au organizat întâlniri online și multe alte
activități.
Activitatea care a constituit cea mai mare noutate au fost cele zece serii de minitabere care s-au desfășurat la
Centrul de activități din Sinaia. Aproape 200 de beneficiari și însoțitori au petrecut câte patru zile, având parte de excursii,
părtășie și închinare. Echipa Ridică-te și umblă s-a îmbogățit cu sora Mihaela Nedelcu care se ocupă de cazare și de
bucătărie, dar și de o parte din programele de seară. Managerul Asociației, fratele Florin Dobromir, a fost cel care i-a purtat
pe beneficiari în excursii la obiectivele turistice de pe Valea Prahovei, s-a ocupat de programe și de aprovizionare.
Au mai fost organizate trei concerte cu public, care au fost transmise online. Un concert a avut loc la sediul Asociației
și două concerte în cadrul minitaberelor de la Sinaia, publicul fiind format din persoane cu dizabilități, iar muzicienii fiind
profesioniști, dar și dintre persoanele cu dizabilități.
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Din punct de vedere al situației administrative, la Sinaia au fost licitate și achiziționate două porțiuni de teren
însumând 276 mp. Acestea erau în proprietatea primăriei, dar se aflau practic în interiorul curții noastre. Valoarea lor s-a
ridicat la aproximativ 15.000 Euro. Urmează să obținem autorizația de construire a gardului și de amenajare a curții cu parcare
și alei pentru scaune rulante. Centrul de la Sinaia funcționează intermitent, atât în perioadele de relaxare, cât și la cerere
pentru grupuri din biserică care vor să petreacă o perioadă la munte.
Nevoia unui microbuz mai nou și mai încăpător s-a simțit din plin în timpul minitaberelor. În luna iunie s-a început o
campanie de fundraising pentru achiziția unui microbuz încăpător pentru patru scaune rulante. În luna decembrie a fost
achiziționat microbuzul. De asemenea, exploratorii din Darabani au organizat un târg de meșteșuguri pentru înființarea unui
centru de mobilitate la Darabani. Suma atrasă a ajuns la peste 20.000 Euro, iar pentru Darabani a fost obținut prin
sponsorizare un autovehicul accesibilizat, și aproximativ 3.300 Euro.
În condițiile pandemiei s-au putut pune bazele sucursalei din Sibiu și a unui centru de mobilitate. Celor patru
centre de mobilitate din București, Arad, Timișoara și Botoșani, li s-a mai adăugat încă unul la Buzău. Acolo unde serviciul
s-a bazat pe șoferi angajați, activitatea a fost mai bogată. În perioada următoare se va organiza și Centrul de mobilitate
Darabani care dispune de resursele necesare pentru a-și începe activitatea. Nou înființata sucursală de la Sibiu și-a dorit să
dezvolte un centrul de mobilitate. Campania de fundraising s-a pliat pe o campania locală de strângere de fonduri pentru
ONG-uri (Maraton Sibiu), strângându-se peste 10.000 Euro.
Excursiile sunt o constantă în cadrul activităților Asociației Ridică-te și umblă. Atât la București și Arad, dar și în alte
sucursale din țară, au fost organizate peste 10 excursii, una dintre ele fiind externă, în Grecia.
Proiectul „Nu ești singur” început în 2020 a continuat prin procurarea și distribuirea de produse, arătând prin
aceasta că suntem alături de beneficiarii noștri. Astfel, pe parcursul unui an, voluntarii și angajații Asociației au vizitat cel puțin
o singură dată peste 1.000 de beneficiari. În perioada verii o mare parte din aceste resurse au fost direcționate către
minitabere.
În fiecare Sabat al sezonului cald, Biserica persoanelor cu dizabilități din București a oferit servicii divine grupului
de aproximativ 60 de beneficiari, însoțitori și voluntari care o frecventează. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al sponsorilor,
voluntarii au pregătit pentru fiecare Sabat o masă de părtășie atât de bogată, încât beneficiarii s-au simțit de fiecare dată ca
la o nuntă. Aceste activități s-au desfășurat în aer liber. De asemenea, s-au mai adăugat la roadele acestei lucrări o familie
de tineri din Sibiu și un tânăr din Constanța care au încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez.
Întâlnirile online au atras un buget de aproximativ 60 de persoane cu dizabilități din toată țara. Lunar sunt două
întâlniri naționale (de asociație și de cenaclu), la care se adaugă săptămânal Biserica persoanelor cu dizabilități online și alte
întâlniri de studii biblice săptămânale pentru cei interesați.
Fratele Aurel Burcea, prim-vicepreședintele Asociației, continuă să realizeze revista „Împreună”, care ajunge la
mii de persoane cu dizabilități.
Am venit în întâmpinarea cazurilor sociale cu instrumente asistive, scaune rulante, un scuter electric nou oferit
gratuit unei persoane cu dizabilitate locomotorie, dar și prin produse alimentare, medicamente, servicii, ș.a.
Fratele George Uba începe formalitățile pentru concesionarea a unui teren de 2 ha și jumătate la Sânpaul, jud. Arad,
pentru Centrul de îngrijire și Centrul respiro, ambele pentru persoane cu dizabilități.
Privind la aceste activități ne dăm seama că mâna lui Dumnezeu este la lucru, iar noi nu avem niciun merit în aceste
reușite. Să ne rugăm pentru această lucrare și pentru cei implicați care, astfel, au intrat în contact cu Evanghelia.

DRAGOȘ MUȘAT, director
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