
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport 2015 



 

Cine suntem 

  

A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva 

femeilor și promovării egalității de gen. La nivel internațional suntem membri ai rețelei WAVE, 

organizației AWID și ai rețelei ASTRA (Reţea regională pentru sănătate sexuală, reproductivă 

şi drepturile femeilor în Europa Centrală și de Est). La nivel național, suntem implicați în 

activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătățirea legislației și politicilor publice în domeniul 

prevenirii și combaterii violenţei domestice și violenței de gen, în promovarea accesului tinerilor 

la sănătatea reproducerii și în general în domeniul egalității de gen. În 2012 am participat la 

elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, adoptată de guvern. În 2013, 

împreună cu alte 8 ONGuri am participat într-un proiect național de monitorizare a implementării ordinului de protecţie și a 

situației serviciilor sociale pentru victimele violenţei în familie. În 2014 am inițiat rețeaua de ONGuri „Rupem tăcerea despre 

violența sexuală” activă în advocacy pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și înființarea centrelor integrate pentru 

violența sexuală, iar în 2015 am pilotat un serviciu unic în România specializat pentru victimele violenței sexuale, care 

include consiliere online, asistență psihologică și juridică, cu personal specializat, și bazat pe modele de bune practici din 

Islanda.  

 
Servicii 
A.L.E.G. este acreditată ca furnizor de servicii sociale de peste 10 ani și oferă următoarele servicii: 

1. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI IN FAMILIE. Centrul 
integrează procedurile de lucru elaborate în cadrul proiectului "Corpul meu îmi aparţine" - violenţa sexuală în 
rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere” și asigură și servicii specializate pentru persoanele afectate 
de violență sexuală. Pentru a facilita accesul victimelor la informare în condiții de anonimitate, A.L.E.G. a demarat 
și o platformă de consiliere online unde acestea pot discuta în timp real cu un psiholog: http://aleg-
romania.eu/consiliere/  

2. CENTRU DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI. Desfășoară sesiuni educative în școli pentru 
prevenirea violenței de gen (ex. Caravana Corpul meu îmi aparține derulată în 4 județe ce a implicat peste 900 de 
elevi), întâlniri și sesiuni de formare pentru specialiști cu atribuții în intervenție, campanii de conștientizare publică 
privind violența domestică și violența sexuală (ex. evenimentele anuale Martorele tăcute vorbesc). 

 

Personal, membri şi voluntari:  
Preşedintă: Sissi Samec 
Vice-preşedintă: Silvana Vulcan 

Secretar: Maria Cecilia Dobrotă 
Membri:Fabian Bădoi, Georgiana Epure 

Voluntari: 93 de voluntari activi în 2015, în special liceeni, dar baza noastră de voluntari include peste 300 de persoane. 
 
Fonduri și finanțatori: 
Veniturile organizației au totalizat 280,507 lei în 2015 și principalele surse de finanțare au fost: 
Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România  
Global Fund for Women (Fondul Global pentru Femei) 
Programul Daphne al Uniunii Europene 
Fundația Comunitară Sibiu prin Semimaraton Sibiu 
Donații individuale și redirecționare 2%  
Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu au aprobat finanțare pentru un proiect derulat în 2015 - fonduri virate în 2016 
 
 

http://www.wave-network.org/
http://www.awid.org/
http://www.astra.org.pl/
http://aleg-romania.eu/consiliere/
http://aleg-romania.eu/consiliere/


 

I. Centrul de consiliere 
 
În 2015 Centrul de consiliere a pilotat serviciul specializat pentru supraviețuitoarele violenței sexuale în cadrul proiectului 

"Corpul meu îmi aparţine" - violenţa sexuală în rândul tinerilor: conștientizare 
şi centru de consiliere” finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul 
Fondului ONG în România. 115 persoane au apelat și au beneficiat de servicii 
în decursul anului 2015, din care: 65 au optat pentru consiliere online (inclusiv 
comunicare prin mesaje offline, accesată gratuit prin intermediul platformei  
http://aleg-romania.eu/consiliere/), 42 de informare și consiliere telefonică, 8 
persoane au beneficiat de servicii complexe: consiliere psihologică individuală, 
asistență juridică și decontare de certificate medico-legale și alte cheltuieli 
medicale. Niciunul dintre aceste servicii nu este condiționat de depunerea unei 
plângeri de către victimă (un principiu esențial introdus de Directiva pentru 

Protecția Victimelor Criminalității). 
În ce priveşte formele de violenţă,  29 de persoane erau afectate de violenţă sexuală din partea unui non-partener (din care 
11 hărţuire sexuală în contexte precum locul de muncă sau şcoala), iar 84 de violenţă în cuplu care include şi manifestări de 
natură sexuală.  
Provenienţa lor pe judeţe dovedeşte caracterul naţional al serviciului:  Bucureşti, Sibiu, Braşov, Mureş, Brăila, Dolj, Galaţi, 
Iaşi, Botoşani, Tulcea, Olt, Constanţa Dâmboviţa, Vâlcea, Bacău, Prahova, Timiş, Vaslui, Suceava, Cluj, Bihor, Argeş, 
Neamţ. Serviciul a fost apelat şi de 3 cetăţeni români din Marea Britanie, Danemarca și Austria.  
93% dintre apelanţi au fost de sex feminin. Toate persoanele care ne-au contactat au beneficiat de informare și consiliere 
pentru a înțelege dacă se află sau nu într-o situație de abuz, înțelegerea specificului violenței de gen - în special forme, 
cauze și efecte, informare cu privire la drepturile victimelor și modalități de accesare a acestor drepturi. 
 
Pentru asistența juridică am colaborat cu o avocată din Baroul Bucuresti care a asigurat consiliere juridică şi reprezentare în 
instanţă pentru victime din Bucureşti și cu două avocate din Baroul Sibiu care au oferit consiliere pro-bono pentru cazuri din 
Sibiu. În cazurile în care supraviețuitoarele au beneficiat de însoțire și reprezentare prin consilier juridic pe perioada 
cercetărilor penale (inclusiv în faza de anchetă a poliției) a fost redusă victimizarea secundară (beneficiarele ne-au povestit 
cum s-a schimbat tonul și modul de adresare când au revenit la poliție însoțite), a fost îmbunătățită eficiența cercetărilor 
(poliția a intensificat eforturile pentru identificare martori, camere de luat 
vederi și au reușit să identifice rapid autorii agresiunilor), iar într-un caz de 
apel a fost aproape dublată durata condamnării cu închisoarea în cazul unui 
violator prin probarea unor atacuri multiple cu mai multe victime. 
 
Parteneriate pentru conlucrare au fost semnate cu Asociația Femeilor din 
Sibiu, Asociaţia ANAIS din București, Institutul Est-European pentru 
Sănătatea Reproducerii din Târgu-Mureș, Asociația EMA din Brașov, dar și 
cu instituții publice precum poliția, autoritățile pentru protecția copilului, 
inspectorate școlare. 
 
Evaluarea serviciului: 
Monitorizarea și evaluarea cazurilor se face conform unei proceduri interne în conformitate cu prevederile legale. Din datele 
noastre, centrul pilot de la A.L.E.G. este în acest moment singurul serviciu specializat pe violența sexuală din România la 
care pot apela și victime adulte, restul serviciilor existente fiind axate fie pe violența în familie, fie pe abuzul sexual asupra 
copiilor. 9 beneficiare au completat chestionare de evaluare (3 beneficiari ai serviciului de consiliere online, 3 beneficiari ai 
serviciului de consiliere juridică, 3 beneficiari ai serviciului de consiliere psihologică) din care reiese că centrul pilot i-a ajutat 
pe 8 dintre lei în mare măsură iar pe 1 dintre ei în mică măsură să depășească situația cu care se confruntau când ne-au 
contactat. Pentru majoritatea apelanților, simplul fapt de a fi ascultat fără a fi judecat și de a primi îndrumare de la personal 
specializat pe violența sexuală a constituit un sprijin important.   
 
Multe beneficiare ne-au oferit feedback pozitiv prin mesaje precum:  
„Mă bucur că am găsit după lungi căutări o astfel de organizație de suport pentru supravietuitorii abuzului sexual și în țara 
noastră” 
 „Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor. Dacă nu ați fi fost voi să mă încurajați și să mă ajutați nu știu ce s-ar fi ales cu mine” 
 „Mulțumesc mult pentru sustinere si implicare! Azi am fost iar la poliție, parcă s-a schimbat atitudinea lor” 
 
 
 
 

http://aleg-romania.eu/consiliere/


 

II. Proiecte 
 
 În perioada 15 aprilie 2014- 14.nov. 2015,  A.L.E.G. a implementat  proiectul „Corpul 
meu îmi aparține- violenţa sexuală în rândul tinerilor: conștientizare şi centru de 
consiliere” . Proiectul a urmărit creşterea accesului tinerilor în situații de risc la servicii de 
informare privind violenţa sexuală şi furnizarea de asistență de specialitate integrată 
victimelor violenţei sexuale, printr-o caravană de informare şi conştientizare şi printr-un 
centru pilot de asistenţă pentru victimele violenţei sexuale la Sibiu. Activitatea centrului pilot 

a fost detaliată în secțiunea anterioară. 
Caravana Corpul meu îmi aparține a ajuns la 1004 tineri din medii urbane și rurale cu risc de violență din 12 localități din 
județele Sibiu, Mureș, Brașov și Vrancea, în cadrul a unor sesiuni educative de 90 de min. pentru prevenirea violenței 
sexuale pornind de la filmul educativ „Corpul meu îmi aparține”. În județele Brașov si Vrancea sesiunile au avut un rol 
demonstrativ, pentru a face posibilă replicarea metodologiei de către ONGurile și unitățile locale de învățământ. Județul 
Vrancea a fost adăugat suplimentar la acțiunile de diseminare clasându-se pe locul patru în ce privește infracționalitatea de 
violență sexuală conform unor statistici publicate în 2014. În toate aceste sesiuni au fost distribuite materialele informative 
realizate prin proiect: ghidul pentru adolescenți „Violența sexuala – recunoaște, evită, descurajează, ajută”, fluturașul privind 
serviciile specializate de suport de la A.L.E.G., DVDul cu filmele educative pentru prevenirea violenței sexuale și planul 
sesiunii educative pentru posibilitatea replicării.  
Caravana a inclus în paralel în toate localitățile 

și întâlniri pentru specialiști din comunitate 

pentru a-i conștientiza cu privire la modalitățile 

pro-active de identificare a cazurilor de 

violență sexuală, abordarea sensibilă la 

diferențele de gen, evitarea victimizării 

secundare și importanța accesului victimelor la 

servicii de asistență specializate conform 

legislației europene. 106 specialiști au 

participat pe parcursul proiectului la întâlniri în 

cele 4 județe, majoritatea asistenți sociali și 

psihologi din serviciile sociale publice și private și protecția copilului, politiști, consilieri școlari, directori de unități de 

învățământ, dar și preoți. 

  
Rezultatele proiectului, metodele de lucru și principalele concluzii și recomandări au fost prezentate în cadrul unui atelier 
de lucru de diseminare ce a avut loc in 
perioada 23-24 aprilie 2015 cu 
participarea expertelor din cadrul 
organizației partenere Stigamot/Islanda și 
a implicat 42 de participanți din 5 județe 
și municipiul București, de la furnizori 
publici și privați de servicii, inclusiv 
Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, autoritatea centrală cu atribuții în prevenirea și combaterea 
violenței.  
Parteneri: IEESR (Tg. Mureș), ISJ Sibiu, ISJ Mureş, DGASPC Sibiu, Asociaţia EMA. Parener extern: Stígamót/Islanda. 
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Cod proiect RO2013_C4_15. 
 

În perioada Mai 2014- Iulie 2015, A.L.E.G. a implementat proiectul ”Rupem tăcerea despre 
violența sexuală: întărirea capacității ONG-urilor de a integra violența sexuală pe 
agenda publică” ce a urmărit agrearea unor mesaje și priorități comune pentru prevenirea și 
combaterea violenței sexuale, diseminarea de bune practici și consolidarea capacității de 
advocacy pe această temă înconjurată de prejudecăți și tabuuri.  

Realizări: 
 7 întâlniri tematice pentru schimb de bune practici între organizațiile membre, formare în advocacy  
 Documente cu bune practici sau recomandări pentru publicul larg și specialiști (ex. înțelegerea violenței din 

perspectivă de gen, ghid pentru jurnalism etic, modele de activism) 
 Crearea unei comunități online pe Facebook, imaginat ca un spațiu de discuție, dezbatere și infomare pe tema 

violenței sexuale: www.facebook.com/rupemtacereadespreviolenta  
 Conferința publică (aprilie 2015): De la tăcere la politici pentru siguranța femeilor, cu participarea a aprox. 70 de 

persoane, inclusiv reprezentanți ai Ministerelor, Parlamentului și instituțiilor publice. Cu această ocazie rețeaua a 

http://www.facebook.com/rupemtacereadespreviolenta


 

lansat Apelul la Acţiune care sublinia modificările legislative necesare pentru a asigura drepturile 
supravieţuitoarelor în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Istanbul şi Directivei 29/2012/UE. 

  Evenimente publice coordonate în București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Giurgiu menite să sensibilizeze 
publicul larg cu privire la violența sexuală  

 Luări de poziție în cazuri concrete în care drepturile victimelor au fost grav periclitate, cum ar fi tânăra agresată de 
un taximetrist în Bucureşti sau tânăra 
violată din jud. Vaslui, atrăgând atenția 
unor instituții abilitate asupra 
responsabilității ce le revin în 
investigarea cazurilor și protecția 
victimelor. În sprijinul 
supravieţuitoarelor s-a implicat Centrul 
pilot de consiliere de la A.L.E.G. care a 
asigurat consiliere şi asistenţă juridică. 

 Experții rețelei au avut numeroase 
intervenţii în mass media pentru a 
asigura o înţelegere din perspectivă de 
gen a violenţei sexuale 

În vara anului 2015 A.L.E.G. a predat ștafeta pentru coordonarea următorului proiect de rețea către ACTEDO-  Centrul de 
Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului, asigurând continuitatea demersurilor legate de combaterea violenței sexuale.  
Parteneri: Centrul Filia, As. Transcena, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, E-Romnja, IEESR, As. Artemis, As. Front, 
Societatea de Analize Feministe AnA, Fundația Sensiblu susține proiectul. Partener extern Stigamot/Islanda. 
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Cod RO2013_C5.1_18 
 

În perioada Iunie 2015 – Martie 1016,  A.L.E.G. este parteneră în proiectul „Rupem 
tăcerea despre violența sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor pentru 
îmbunătățirea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței sexuale” care 
continuă demersurile 

rețelei inițiate de A.L.E.G. în combaterea violenței sexuale. 
Proiectul coordonat de ACTEDO a fost activ în advocacy 
pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și înființarea 
centrelor integrate de urgență în cazuri de violență sexuală, 
care să ofere victimelor servicii specializate și integrate. Din 
august 2015 A.L.E.G. participă lunar la grupul de lucru format 
în urma scrisorilor deschise ale rețelei privind cazul fetei violate 
la Vaslui, găzduit de Consiliului Superior al Magistraturii, ce 
reunește ONGuri și reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu (Ministerul Sănătății, IGPR, Ministerul Justiției, 
Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați etc.) pentru a stabili măsuri concrete pentru accesul victimelor 
violenței sexuale la servicii de asistență specializată și protecție. Se lucrează la elaborare unui HG pentru centre le integrate 
de urgență. 
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 prin Fondul ONG in România. 
Coordonator  ACTEDO Parteneri: Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.), Centrul Filia, Asociația Front, 
As. pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome E-Romnja, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii 
(IEESR), As. Femeilor Împotriva Violenței Artemis, Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și Societatea de Analize 
Feministe AnA.  Detalii despre Rețeaua Rupem Tăcerea despre Violența Sexuală pe www.violentadegen.ro 

În perioada Mai 2014- Decembrie 2015,  A.L.E.G. a făcut parte din  
reţeaua informală creată în cadrul proiectului ”Coaliția pentru 

Egalitate de Gen”. Coaliția a urmărit să creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi consolidarea 
capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul egalitații de gen, de a promova şi integra principiul egalității 
de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi private. De asemenea, Coaliția și-a propus să dezvolte o 
serie de capacităţi de lucru şi de intervenţie comună a ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce modificări legislative, 
modificări ale politicilor publice la nivel național și local și creșterea nivelului conștientizării publicului, astfel încât diverse 
aspecte ce vizează egalitatea de gen să ajungă o prioritate pe agenda publică. Realizări: 

 Revista presei din perspectiva de gen, redactată săptămânal  
 Evenimente publice cu ocazia zilei de 28 Septembrie 2015 – Ziua Internațională pentru acces egal şi sigur la avort.  

 Monument în memoria femeilor victime ale politicii pro-nataliste din timpul  regimului Ceaușescu 

 Dezbaterea: ”2016 – an electoral. Cum vor fi reprezentate femeile în alegerile locale şi parlamentare?” 

http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/Apel-la-actiune.pdf
http://www.violentadegen.ro/


 

 Apel de urgență pentru educație sexuală în școli-  
semnalează situația critică în care tinerii din învățământul 
preuniversitar continuă să fie privați de informații cu 
privire la educația sexuală desi România înregistrează 
număr alarmant de sarcini în adolescență și solicită 
Ministerului Educației, Institutului pentru Științele 
Educației, Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și 
Sportului elaborarea unui plan strategic pentru educație sexuală, care să fie inclusă în curriculum-ul național 
obligatoriu și accesibilă tuturor elevilor. 

 Amendă pentru Automobil Clubul Român după ce Coaliția pentru Egalitate de Gen a sesizat CNCD 

 8-10.05.205- F_M_NISM Cuvântul cu F care naște controverse. Demontăm mituri şi clișee la Festivalul 
Egalității de Gen! - Festivalul a oferit bucureștenilor acţiuni educative şi de prevenire a discriminării şi violenţei, 
dezbateri despre raporturile inegale de putere în societate şi îndreptarea balanţei de gen prin implicarea tinerilor. 
Festivalul este  inițiat în anul 2004 de A.L.E.G. din Sibiu, fiind o campanie 
anuală educativă de combatere a stereotipurilor de gen și de promovare a 
principiului egalității între femei și bărbați, replicate prin acest proiect si la 
București. 

 Evenimente publice cu ocazia zilei de 8 Martie 2015 – Ziua Internațională a 
Femeii. Timpul Femeilor – expoziție de fotografie- a invitat vizitatorii să 
reflecteze la diversitatea  și complexitatea vieților femeilor din România de 
azi și la ce înseamnă resursa ”timp” pentru acestea. 

Detalii despre activități și acțiuni: www.ongen.ro  
Coordonator: Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE 
Parteneri: Coaliţia pentru Egalitate de Gen este formată din cinci organizaţii nonguvernamentale care activează pentru 
drepturile femeilor: Societatea de Analize Feministe AnA,  A.L.E.G., As. E-Romnja și As. Front .  
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5: Dezvoltarea capacității 
ong-urilor. Rețele și Coaliții. Cod proiect RO2013_C5.1_16 

 
Octombrie 2014 - noiembrie 2016, A.L.E.G. este partener în proiectul 
Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între 
parteneri intimi  (GEAR - Mecanism împotriva VPI - II). Proiectul este o acţiune 
coordonată de prevenire primară şi secundară a violenţei între parteneri intimi în 
relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în alte medii, şi au 
ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate conștientizării și 
capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către care special instruite în acest 

sens. Scopul principal al proiectului este de a promova dezvoltarea unor relaţii sănătoase bazate pe egalitate între sexe şi  
toleranţă zero faţă de violenţă. Abordarea proiectului este o intervenţie de tip sistemic în mediul școlar (sau în alte medii) 
acolo unde băieţii şi fetele sunt invitaţi, prin intermediul unor serii de activităţi experenţiale să interpreteze diferenţele dintre 
sexe ca diferenţe individuale şi nu ca dovezi privind superioritatea unuia dintre sexe asupra celuilalt. Proiectul se adresează 

http://www.ongen.ro/


 

elevilor cu vârste peste 12 ani, profesorilor din ciclul gimnazial și liceal sau altor specialiști care lucrează în învățământ, 
specialiștilor sau organizaţiilor care activează în domeniile promovării sănătăţii şi educaţiei tinerilor.  
În perioada octombrie- noiembrie 2015 A.L.E.G a format 55 de cadre didactice și consilieri școlari din Sibiu, dar și din țară. 
Dintre aceștia, 10 au început  implementarea  modulului GEAR cuprinzând 13 ore de activități la clasă  în 9 licee diferite din 
Sibiu și Cugir, Cluj-Napoca, Brăila, Slobozia. 
Coordonator: Rețeaua Europeană Împotriva Violenței (European Anti-Violence Network- EAVN), Grecia 
Parteneri: Institutul Mediteraneean pentru Studii de Gen (MIGS), Cipru, Centrul pentru Educație, Consiliere și Cercetare 
(CESI), Croația, Platforma Unitariana Împotriva Violenței de Gen, Spania, Zâmbetul unui Copil (The Smile of the Child), 
Grecia. 
Proiect finanțatat prin Programul Daphne III al Uniunii Europene, Cod proiect JUST/2013/DAP/AG/5408 
 

În perioada 1-4 Oct. 2015, A.L.E.G. a implementat proiectul Festivalul Egalității de 
Gen ”Sibiu, oraș gender friendly”, ediția a X-a. Festivalul are un rol cultural-educativ și 
promovează schimbarea socială. Scopul principal este promovarea unor valori europene 
precum egalitatea de gen, diversitatea şi non-violenţa în special în rândul tinerilor, 
activităţile fiind bazate pe metodele educaţiei non-formale (teatru forum, proiecție de filme 
și dezbateri etc.) axate pe demontarea stereotipurilor de gen. În 2015, Festivalul Egalității 
de Gen a colorat ochii Sibiului în roz și albastru, prin prezența simbolică a ochelarilor de 
gen care au ajutat să ne eliberăm de tipare impuse și de jumătăți de adevăr, și să vedem 
lucrurile atât din perspectivă feminină cât și masculină. Femeile și bărbații au nevoi 
diferite, dar la fel de importante, iar orașul nu trebuie să fie orb la aceste diferențe, ci să 
țină cont de ele pentru a asigura cu adevărat șanse egale locuitorilor săi.  
Festivalul a venit cu multe noutăți, printre care: 

  Lansarea unui serial tematic de benzi desenate cu titlul ”Violența de gen te 
privește!”, posibil prin colaborarea cu clubul de benzi desenate de la As. de Prietenie Ille 

et Vilaine Sibiu, prin care am dorit să aducem mai aproape de tineri modalitațile prin care ei se pot implica în combaterea 
hățuirii stradale sau a violenței în cuplu.  

 Concurs benzi desenate. La începutul noului an școlar echipa de 
voluntari A.L.E.G.a lansat în liceele sibiene tema concursului care venea în 
continuarea serialului de benzi desenate, deja finalizat, având ca tema 
combaterea violenței între fete și băieți, care a avut următoarele cerințe: să 
surprindă forme de violență întâlnite în viața de zi cu zi, urmate de un 
deznodământ/o intervenție pozitiv/ă. Premierea celor mai bune 3 creații a avut loc 
la Librăria Habitus. 

 Lumea Roz - Albastră, activități educative pentru copii și părinți. 
Activitățile pentru copii au presupus implicarea fetițelor și bărieților în experiențe noi de joc împreună pentru a elimina 
barierele și atitudinile denigratoare față de sexul opus. Activitățile pentru părinți au abordat tema formării stereotipurilor de 
gen și exerciții practice. 

 Proiecția filmului Brave Miss World. Filmul surprinde drama trăită de 
către Miss World Israel 1998. Linor Abargil a trăit o experiență traumatizantă de 
violență sexuală chiar înainte de a-și primi titlul. În calitate de reprezentantă a 
victimelor violenței sexuale, Linor încurajează lupta împotriva violenței sexuale, 
îndeamnă să rupem tăcerea și să luăm atitudine în astfel de situații. Difuzarea 
filmului a fsot posibilă datorită colaborării A.L.E.G. cu Ambasada Israelului în 
România și Librăria Habitus 

 Teatru-ziar: Dezbatere și joc de rol pe marginea  ziarelor. Prin acest atelier ne-am propus să încurajăm gândirea 
critică din perspectivă de gen în rândul participanților, lucrând pe baza articolelor despre violența sexuală apărute în mass 
media pornind de la cazul de viol de la Vaslui.  

 Monologurile Vaginului - o încercare de a exorciza cultura occidentală 
de perceperea corpului femeii ca pe ceva murdar si rușinos. Textul autoarei Eve 
Ensler a generat una dintre cele mai mari mișcări globale de combatere a violenței 
împotriva femeilor. În festival, piesa a fost pusă în scenă într-un spațiu 
neconvențional de trei actrițe ale teatrului Radu Stanca. 
Dintre activitățile consacrate, cunoscute publicului și îndrăgite de tineri:   

 Acțiunea stradală Alege-ți cuvintele! a căutat răspunsurile trecătorilor 
la întrebarea”Ce ai adăuga Sibiului ca să devină un oraș gender-friendly?” (un oraș prietenos în egală măsură femeilor 
și bărbaților) prin voluntarii-litere care au încurajat trecătorii să creeze mesaje stradale. Printre răspunsuri amintim: 
comunicare, colaborare, deschidere, respect, toleranță, implicare, feminism, mai puține prejudecăți etc. 



 

 Teatru Forum - voluntarii A.L.E.G. au pus în scenă într-un spațiu 
neconvențional, o situație-problemă (o adolescentă hărțuită de profesorul de sport), 
dublată de bullying din partea a două colege de clasă. Specificul teatrului forum este 
implicarea spectatorilor, 8 tineri din public luând locul actorilor, reluând situația cu 
propuneri propri de soluții. La eveniment au participat peste 80 de tineri, în mare 
parte elevi și eleve de liceu. 

 Concurs Gender Treasure Hunt, 8 echipe au participat la concursul de 
căutare de ”comori” prin găsirea unor indicii şi rezolvarea unor sarcini în echipe 
mixte menite să combată stereotipurile și prejudecățile de gen și  care au stimulat 
colaborarea. Sarcinile i-au încurajat pe băieţi să se pună în pielea fetelor şi 
viceversa, pentru o mai bună înţelegere reciprocă. 

Proiect co-finanțat de Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu și Global Fund for Women. 
Parteneri: As. de Pritetenie Ille et Vilaine Sibiu, Librăria Habitus Libris, Ambasada Israelului în România, Geea Caffe, 
Librăria Erasmus, Atrium Cafe Bistro& Art, Asociația Culturală BIS. Parteneri media: Revista Zile și Nopți, Festivaluri 
românești. Sponsor: Simpa 
 

 
III. Activități de promovare, conştientizare. Petiții și demersuri publice 

 
30. Mai 2015- Promovarea centrului pilot drept cauză de fundraising în cadrul Semimaraton Sibiu 

ALERG pentru A.L.E.G. și susțin centrul de consiliere destinat victimelor violentei 
sexuale! a fost sloganul sub care s-au reunit 30 de alergători din toată țara veniți să 
ne susțină în cadrul Semimaratonului. Proiectul a urmărit creșterea accesului 
persoanelor din comunitate la servicii specializate de informare şi suport pentru 
depăşirea traumelor asociate violenţei sexuale. Centrul pilot asigură un serviciu unic 
în România care include consiliere online, consiliere psihologică și juridică pentru 
persoanele care au suferit o formă de violenţă sexuală. Participarea în semimaraton 
a contribuit la înțelegerea importanței serviciilor specializate pentru victim: cele mai 

multe victime ale violenței sexuale nu vorbesc nimănui 
despre ceea ce li s-a intâmplat și apelează foarte rar la 
ajutor din cauza rușinii și a sentimentelor de auto-
învinovățire. Dacă se decid să depună plângere trec prin 
experienţe care le re-traumatizează şi au nevoie să fie 
susţinute fără a fi judecate. 
Pe 30 mai, 18 ALErGătoare si 13 ALErGători din Sibiu, 
Cisnadie, Cluj, Timisoara, Deva, Lupeni, Arad, Târgu Jiu, 
Buzău au alergat la cursele din Semimaraton iar 30 de 
persoane au ales sa susțină alergătorii și implicit cauza 
centrului pilot. Împreună am reușit să strângem suma de 2440 lei. Mulțumim tuturor pentru implicare! 

 
Martorele Tăcute au vorbit din nou pe 25 noiembrie de Ziua Internațională pentru 
Combaterea Violenței Împotriva Femeilor! Dincolo de cifre, violența ucide femei de 
lângă noi în fiecare an. La seara de veghe organizată anual de A.L.E.G., martorele 
tăcute vorbesc prin poveștile lor individiuale, care ne obligă să luăm măsuri pentru a 
evita alte pierderi de vieți. Acțiunea s-a adresat în special profesioniștilor cu rol în 
intervenție: politiști, procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi, etc. Au fost făcute 
publice  date statistice din partea SML Sibiu și Judecătoria Sibiu. Trecătorii sunt invitați 
să aprindă lumânări și să conștientizeze că violența împotriva femeilor este o problemă 
publică ce afectează întreaga societate, inclusiv copiii martori la violență. 

 

Petiții și scrisori deschise: 

18.12.2015- APEL LA ACȚIUNE: ”2016 – an electoral. Cum vor fi reprezentate femeile în alegerile locale şi parlamentare?” 
22.10.2015- SCRISOARE DESCHISĂ: Cerem demiterea secretarului de Stat Vasile Șelaru pentru exprimare denigratoare 
la adresa elevelor 
25.09.2015- Apel de urgență: educație sexuală în școli acum! 
07.07.2015- Scrisoare către MAE referitoare la rezoluțiile Consiliului pentru Drepturile Omului aflate în curs de elaborare 
25.06.2015- Scrisoare deschisa ”Nu uitati de drepturile victimelor” adresata Ministerului Justiției și Președintelui Klaus 
Iohannis în cazul fetei violate la Vaslui 



 

27.05.2015- Scrisoare deschisă de Ziua Internațională de Acțiune pentru Sănătatea Femeilor: dreptul femeilor la sănătate 
sexuală și reproductivă 
26.02.2016- Petiție către CNCD împotriva campaniei #seatbeltb00bing 
6.02.2015- Scrisoare deschisă către Universități și Ministerul Educației pentru combaterea cazurilor de hărțuire sexuală 

 

IV. Activități de networking și formare   
 
9-12.06.2015 Directoarea A.L.E.G. Camelia Proca a participat la Întâlnirea 
de Coordonare a rețelei europene WAVE cu delegații statelor europene 
reprezentate în WAVE și la sedințele  consiliului director WAVE. A informat 
despre rețelele active din România  în domeniu (Rupem tăcerea, VIF și 
Coaliția pentru Egalitate de Gen). Ea a propus rețelei realizarea unei 
campanii europene pentru îmbunătățirea  serviciilor pentru victimele 

violenței împotriva femeilor. WAVE va 
implementa această campanie în 2016 – 
2017. 
 
8-9.10.2015 - Rețeaua WAVE și A.L.E.G. au organizat la Bucuresti seminarul: Întărirea 
capactății pentru evaluarea riscului și managementul siguranței în vederea 
protejării femeilor victime ale violenței și copiilor lor, care a promovat în rândul 
specialiștilor din insituții publice și private rezultatele proiectului Daphne PROTECT II și 
răspunsul multi-disciplinar la combaterea violenței domestice.   

 
1.11.2015- Camelia Proca și Irina Costache au participat la cea dea 17a Conferință 
Internațională WAVE și Adunara Generală a Membrilor WAVE organizată la Haga, 
Olanda. La eveniment au participat ONGuri furnizoare de servicii din 40 de țări din Europa, 
dar și personalități precum Raportorul special ONU privind violența împotriva femeilor, 
Dubravka Simonovic. Camelia Proca a susținut o prezentare despre nevoia de coalizare și 
a prezentat experiența rețelelor din România. Au avut loc informări cu privire la dificultățile 
și realizările în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor, s-au discutat strategii de 
lucru și s-au planificat acțiuni comune legate de îmbunătățirea situației serviciilor pentru 
victimele violenței, ordinul de protecție european, prevenirea expunerii copiilor la violență. 
Septembrie – noiembrie 2015: Camelia Proca a participat ca expert în atelierele de lucru de 
la Viena pentru conceperea strategiei și planului de acțiune al campaniei WAVE în 
domeniul promovării accesului victimelor violenței la servicii specializate de suport, finanțată prin programul Daphne al 
Uniunii Europene. 
 
4-5.06.2015 Irina Costache a reprezentat A.L.E.G. la Bruxelles la întâlnirea Rețelei 
europene ASTRA, tema evenimentului a vizat drepturile sexuale și reproductive în noile 
state membre UE. A vorbit despre barierele culturale și sociale care împiedică accesul 
femeilor la servicii de sănătatea reproducerii și care le încalcă drepturile sexuale și 
reproductive. 
 
9.06.2015 - Membra consiliului Director A.L.E.G. Georgiana Epure este una dintre cele 3 
reprezentante ale României în programul de formare de lideri în rândul fetelor Women 
Deliver - Young Leaders Programmes. Detalii despre program:  
http://www.womendeliver.org/deliver-for-youth/  
 
Februarie- iunie 2015: Voluntarele Alexandra Abrudean și Bianca Drotleff au fost implicate în proiectul Centrului de Resurse 
Juridice Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaţionale în care au lucrat la elaborarea unui document 
de poziţie, tema aleasă fiind: ”Centre de primire în regim de urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ 
în contextul românesc” Documentul de poziţie a fost asumat de A.L.E.G. și ACTEDO. 
 
18.03.2015 - Voluntara A.L.E.G., Alexandra Abrudean, a participat la dezbaterea organizată de Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării din cadrul Mesei Rotunde „Provocări şi priorităţi în lupta antidiscriminare”.  Întâlnirea a vizat 
identificarea problemelor actuale și a soluțiilor pentru a fi incluse în noul document strategic al CNCD. 
 
 

http://www.womendeliver.org/deliver-for-youth/


 

17.06.2015- Voluntarii A.L.E.G., Alexandra Abrudean, Bianca Drotleff, Diana Porumb, Maria 
Mariș și Mario Bîrlea, au participat la atelierul „Stereotipuri în mass-media și publicitate” 
cu componentă de formare unde s-au discutat despre stereotipurile de gen, identificarea 
acestora în mass-media, dar și  găsirea unor modalități de gândire de a privi dincolo de ele. 
Gazda evenimentului a fost Ioana Avadani, Centrul de Jurnalism Independent. 

19.08.2015 - Directoarea A.L.E.G., Camelia Proca a participat ca invitată la conferința  „Nu 
violenţei domestice”, proiect ce urmărește dezvoltarea unităților de asistenţă socială din 
cadrul DGASPC Sibiu prin crearea unui nou Centru de Primire în Regim de Urgență în 2016, care să conducă la prevenirea 
şi combaterea efectivă a violenţei în familie.  

Mai – August: Voluntara Alexandra Abrudean a participat la sesiunile din cadrul programului de perfecţionare privind 
problematica prevenirii şi combaterii violenţei în familie din cadrul proiectului „Violenţa în familie provoacă suferinţă – 
combaterea şi limitarea fenomenului de violenţă în familie în judeţul Sibiu implementat de Asociația Femeilor din Sibiu. 

 
27 octombrie – Camelia Proca a vorbit în cadrul Galei CALIFEM, proiect european 
care a urmărit ocuparea forţei de muncă prin formare profesională; în calitate de 
ambasadoare CALIFEM ea a fost invitată să adreseze un mesaj despre carieră 
femeilor prin intermediul unui videoclip ce a fost difuzat online și prin rețeaua de 
cinematofrafe din țară. Urmăriți mesajul aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=INGIMk8kDyQ 

18 noiembrie – Psiholog Eniko Gall a participat la masa rotundă organizată de ANITP – Centrul Regional Alba-Iulia unde s-
au discutat metode de îmbunătățire a activităților  interinstituționale în lupta împotriva traficului de persoane. 

23- 25 noiembrie- Vicepreședinta Silvana Vulcan a participat la București, la Cursul pentru dezvoltarea Consiliuului 
Director  organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. La curs au participat  12 reprezentanți de la diverse 
ONG-uri. S-au acoperit aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea și funcționarea Consiliului Director- rolul acestuia, 
relația cu membrii și executivul, atragerea de noi membri, nivelul de implicare al Consiliului Director, dezvoltare 
organizațională.  
 
18.11.2015- Membra Consiliului Director Georgiana Epure a participat din partea A.L.E.G., la 
panelul Women and Poverty - organizat de European Institute for Gender Equality (EIGE) în 
Vilnius/Lituania. Întâlnirea a fost prima dintr-o serie de consultări despre implementarea 
indicatorilor existenți despre femei și sărăcie și crearea de noi indicatori în pregătirea raportului 
din 2016 despre implementarea Platformei de Acțiune de la Beijing în statele membre UE. O 
atenție specială s-a acordat situației grupurilor vulnerabile de femei: mame singure, imigrante și 
femei rrome, dar și intersecționalității dintre gen și vârsta. 
 

 
9-14.11.2015  Camelia Proca a participat la vizita de studiu în Islanda pe tema egalității 
de gen organizată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, alături de alți 
reprezentanți ONG din România care au derulat proiecte finanțate prin Mecansimul SEE 
2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România. Au fost împărtășite bune practici cu 
entități publice precum Dep. pentru Egalitate de Gen al Primăriei Reykjavik, Casa Copiilor 
(Barnahus) – instituție resursă în domeniul combaterii abuzurilor asupra copiilor, și 
organizații precum Asociația pentru Drepturile Femeilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=INGIMk8kDyQ


 

V. Vizibilitate în Mass Media 
 

Reprezentanții A.L.E.G. au participat la emisiuni radio și TV și au acordat interviuri la diferite posturi 

locale dar și naționale unde au prezentat activitățile organizației și au susținut drepturile victimelor 

violenței. De asemenea asociația s-a bucurat de o bună promovare în media scrisă/online: 

 
23.07.2015- am lansat  un comunicat de presă special legat de cazul de la Vaslui promovând serviciile 
disponibile victimelor în cadrului centrului pilot, preluat de AgerPress 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/07/23/comunicat-de-presa-asociatia-pentru-libertate-si-
egalitate-de-gen-a-l-e-g--12-07-08 
 
Martie 2015- articol extins despre problematica violenţei sexuale și interviu cu Irina Costache în cadrul 
revistei de specialitate Psychologies (disponibil si online http://www.psychologies.ro/anchete-si-
dosar/femeile-si-situatiile-de-violenta-sexuala-2144450) 
 
31.03.2015- Interviu cu dir. Camelia Proca la postul local TV Reghin în timpul caravanei proiectului 
”Corpul meu îmi aparține” în jud. Mureș: http://www.emisiuni.dareghintv.ro/inregistrari/emisiuni/reghinul-in-direct/corpul-meu-
imi-apartine-invitat-camelia-proca-2015-03-31.html 
 
Iulie 2015- Interviuri TV și radio acordate de dir. Camelia Proca pe tema violenţei sexuale la televiziuni naţionale: Antena 1, 
ProTV, Digi 24 (ex. http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/2015-anul-in-care-5-femei-au-fost-violate-in-fiecare-zi-in-romania-de-
ce-societatea-le-considera-pe-ele-vinovate-de-abuz.html 
 

Articol pe tema violenței sexuale în Ziarul Ring din București disponibil și in varianta online 
http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/262757/2015/ONG-urile-ACUZA-Care-este-MOTIVUL-INCREDIBIL-pentru-care-
FOARTE-MULTI-VIOLATORI-SCAPA-Victima-nu-aduce- 
 
23.07.2015- ziarul Adevărul, articol despre centrul pilot și importanţa serviciilor integrate de suport specializat pentru 
victimele violenţei sexuale http://adevarul.ro/news/societate/violenta-sexuala-rating-presa-normalitate-lege-ong-urile-cer-
introducerea-unui-ordin-protectie-1_55b0ec29f5eaafab2cdc8386/index.html 
 

VI. Voluntariat 
 
Mulțumim voluntarilor care s-au implicat în activitățile A.L.E.G.: 
 
Abrudean Alexandra, Avram Carina, Batovici Alexandra, Bîrlea Mario, Butoi Liana, Chirtop Diana, Cocis Călin,  Cosma Irina, 
David Dana, Cărăbuș Danya Nicole, Drotleff Bianca, Dînsu Diana, Dumitru Cosmin, Duminciuc Alexandru, Epure 
Georgiana, Frăsie Alexandru, George Gabriel, George Radu, Hărpian Denisa, Halcea Anamaria, Martin Petri, Mariș Maria, 
Miron Emanuel, Mitea Sabina Valentina,  Morariu Alina, Munteanu Patricia, Muntean Alexandra, Lupu Diana, Pătrașcu Dan, 
Porumb Diana, Rusu Iulia, Sas Teodora, Șamu Andreea, Șuteu Răzvan, Stănilă Denisa, Severin Iulia Maria, Șurubaru 
Ioana, Topârcean Maria, Tatu Ana Raluca, Toader Teodora Octavia, Zăbavă Denisa, Zamfir George. 
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SUCCESE ȘI PREMII  
 
2005: Premiu din partea organizaţiei internaţionale AWID (Association of Women in Development) în cadrul unei competiţii 
de eseuri şi studii de caz cu tema „Organizaţii şi mișcări feministe”: 1000$, publicarea studiului şi participare gratuită la  
Forumul AWID din Thailanda, oct. 2005 
 
2005: Bursă pentru liderul organizaţiei oferită de Organizaţia pentru Dezvoltarea Internaţională a Suediei pentru participarea 
într-un program de formare de formatori pe tema drepturilor femeii la Institutul de Drepturile Omului şi Drept Umanitar „Raol 
Wallenberg” din Suedia 
 
2005, 2008, 2011, 2014: Obţinerea acreditării si reacreditării ca furnizor de servicii sociale către Comisia de Acreditare  
 
2006: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu – „Corpul meu îmi aparţine” a fost desemnat drept 
„proiectul anului” 
 
2007: Premii la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu pentru „Cel mai bun coordonator de Voluntari” și  
proiectul anului: „Clubul fetelor” 
 
2010: Premiul la Gala SUPERVoluntarului organizată de Asociația Colors - „Festivalul Egalității de Gen - ed.  a V-a” a 
câștigat la categoria „proiectul care a inclus cei mai mulți voluntari” 
 
2011: Premiul pentru „cel mai bun proiect” : Școala de vară „EU ALEG viitorul” primit în cadrul celei de a VI-a ediții a  Galei 
pentru SuperVoluntari organizată de Asociatia Colors  
 
2012: Premiu pentru Camelia Proca, director  A.L.E.G. la Gala Femeia Anului organizată de Revista Avantaje și Avon – 
Campania Respectului, la categoria ,,Initiațivă în sprijinul semenilor-pentru programele de prevenire și constientizare a 
violenței domestice„ 
 
2013: A.L.E.G. în cadrul Târgului furnizorilor de servicii sociale a primit recunoașterea publică pentru contribuția la 
dezvoltarea sectorului social în județul Sibiu, pentru implicarea deosebită în viața comunității prin serviciile sociale 
dezvoltate și programele derulate. 
 
2013: A.L.E.G. a primit diploma pentru sprijinul acordat programului YouthBank Sibiu în anul școlar 2012-2013, în calitate 
de organizație-gazdă a proiectului Gala Elevilor Sibieni 
 
2013: În cadrul Galei “Acționăm Responsabil” s-au premiat organizațiile membre cele mai active în domeniul promovării 
responsabilității sociale din toate regiunile de dezvoltare ale țării. A.L.E.G. a plecat acasă cu cele 3 diplome: ”Cea mai 
dinamică organizație de tineret din cadrul Rețelei Acționăm Responsabil din regiunea Centru”, diplomă pentru proiectul 
”Tineri contra violenței de gen” și recunoaștere pentru contribuția la promovarea principiilor responsabilității sociale și pentru 
activitatea susținută în cadrul Rețelei Acționăm Responsabil. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Date de contact: 

Tel. 0369 801 808 

Fax: 0369 801 067 

Mobil: 0753 893 531 

E-mail: contact@aleg-romania.eu 

Pagina web: www.aleg-romania.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/alegromania 

Persoane de contact: Director -Camelia Proca, Psiholog- Enikő Gáll 

 

 


