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Cine suntem 

 
A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței împotriva femeilor și copiilor. Promovăm egalitatea de gen, în special 
prin educație, pentru depășirea stereotipurilor despre rolurile femeilor și ale bărbaților. În 
2016, A.L.E.G. a fost una dintre cele patru organizații din Europa și Asia Centrală căreia i 
s-a decernat premiul internațional With and For Girls pentru schimbări pozitive în viața 
adolescentelor, prin activități care le implică în mod direct. 
La nivel internațional, suntem membri în următoarele rețele de organizații: WAVE (Women 

Against Violence Europe), ASTRA (Reţea regională pentru sănătate sexuală, reproductivă şi drepturile femeilor în Europa 
Centrală și de Est) și Rețeaua Regională Împotriva Agresiunilor Sexuale alături de state din Balcani. La nivel național, în 
calitate de membri ai mai multor rețele și coaliții, suntem implicați în activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătățirea 
politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii violenţei domestice și a violenței de gen, în promovarea accesului 
tinerilor la sănătatea reproducerii și, în general, în domeniul egalității de gen. În 2014, am fost inițiatorii primei rețele de 

ONG-uri din România care a abordat tematica dificilă a violenței sexuale – Rețeaua „Rupem tăcerea despre violența 
sexuală”, care a făcut demersuri la nivel național pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și pentru înființarea centrelor 
integrate de asistență pentru victimele violenței sexuale, 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, 
având la bază modele de bune practici din Islanda. La nivel local, în intervenția pe cazurile de violență, colaborăm cu poliția, 
tribunalul, serviciul de medicină legală, autoritățile din domeniul protecției copilului și alte ONG-uri. 
 
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. A.L.E.G. este 
acreditată ca furnizor de servicii sociale din 2005 (certificat de acreditare permanent nr. 001319/13.06.2014), iar 
din 2016 oferă Serviciul Licențiat: Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței in familie 
(licenţă de funcţionare 0000315/27.06.2016, valabilă 5 ani). 
 

2. CENTRUL DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI. Desfășoară sesiuni educative în școli pentru 
prevenirea violenței de gen (de exemplu, Caravana Corpul meu îmi aparține derulată în 4 județe ce a implicat 
peste 1.000 de elevi), întâlniri și sesiuni de formare pentru specialiști cu atribuții în intervenție, campanii de 
conștientizare publică privind violența domestică și violența sexuală (de exemplu, evenimentul anual Martorele 
tăcute vorbesc). 

 
Personal, membri şi voluntari:  
Preşedintă: Irina Costache 
Vice-preşedinte: Fabian Bădoi 

Secretar: Silvana Vulcan 
Membri: Georgiana Epure, Loredana Kaschovits 

Voluntari: 73 activi în 2017, în special liceeni, baza de date cu voluntari include peste 300 de persoane. 
Fonduri și finanțatori: 
Veniturile organizației au totalizat 323582 lei în 2017, iar principalele surse de finanțare au fost: 
Granturi:  
Programul Daphne al DG Justiție, Uniunea Europeană 
Global Fund for Children ca reprezentant al With and For Girls Collective 
Vital Voices și Global Fund for Women 
Sponsorizări: AVON și Bearing Point  
Fonduri strânse prin Maratonul Internațional Sibiu (Fundația Comunitară Sibiu) 
Bugetul local: Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu: finanțarea Festivalului Egalitatii de Gen, ed. a XII-a  
Donații individuale și redirecționare 2% 

http://www.starsfoundation.org.uk/blog/announcing-winners-2016-and-girls-awards
http://www.wave-network.org/
http://www.astra.org.pl/


 

 
I. Centrul de consiliere pentru victimele violenței în familie 

 
Centrul asigură servicii specializate pentru femei care se confruntă cu violenţa domestică sau violenţa sexuală, dar şi pentru 
copii martori la violența de gen. Consilierea pentru copii urmărește ca modelul violent să nu fie preluat mai departe, iar 

copilul să nu ajungă mai târziu în postura de agresor sau victimă. Orice copil care 
asistă la violenţă repetată între părinţi are de suferit efecte pe termen lung, chiar dacă 
violenţa nu este îndreptată direct asupra sa.  
 
Centrul a oferit sprijin unui număr de 98 de beneficiare din județul Sibiu (inclusiv 
localităţi rurale: Cristian, Miercurea Sibiului, Roșia, Ruși, Săcel), din localităţile Buzău, 
Brașov, Bistrița-Năsăud, Fălticeni, Oradea, Onești, Iași, Ilfov, Prahova, Olt, Argeș și 
București, precum și unor femei cu cetățenie străină, care locuiau pe teritoriul 
României, dar și unor românce din Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie și 
Germania. 

Contactare telefonică: 43 femei au beneficiat de informații care să faciliteze 
soluționarea situației în care se aflau, inclusiv asistență juridică prin avocații cu care 
colaborează A.L.E.G.; unde a fost posibil, am oferit și îndrumare spre alte organizații 
și servicii de specialitate locale, din zonele limitrofe lor. 
 
Consiliere psihologică individuală: 18 femei au beneficiat de ședințe de evaluare și 
consiliere psihologică, dar și consiliere juridică (divorț, custodie comună, partaj). Două 

beneficiare s-au înscris la grupul de sprijin format în cadrul A.L.E.G.; dintre acestea, 3 au solicitat consiliere și pentru copii. 
Am oferit şi asistență juridică pentru 8 femei, inclusiv reprezentare în instanță. Am oferit şi decontarea de cheltuieli cu 
certificate medico-legale și evaluarea printr-un expert psihologic pentru copil. 

Consiliere online şi offline a fost asigurată unui număr de 28 de femei (19 dintre ele se confruntau cu violenţa domestică, 
6 cu violenţa sexuală, 2 cu situaţii de hărțuire și una cu lipsa unui adăpost, ceea ce accentua vulnerabilitatea la agresiuni. 
Le-au fost puse la dispoziţie informaţiile necesare pentru a se lămuri dacă se află într-o situaţie de abuz, detalii despre 
legislaţie şi modul în care îşi pot accesa drepturile și le-a fost facilitată legătura cu un serviciu de specialitate din apropiere 
(centru de consiliere, adăpost, poliţie etc.). 
 
Niciunul dintre serviciile noastre nu este condiționat de depunerea unei plângeri la poliție de către victimă. Abordarea 
noastră este de a ajuta persoana afectată de violență să-și recâștige puterea și încrederea de a lua decizii pentru sine, în 
cunoștință de cauză, iar atunci când decid să depună plângere le acordăm asistență pe parcursul demersurilor pentru a 
evita victimizarea secundară prin felul în care sunt tratate de autorități. Persoanele care apelează la serviciile noastre 
beneficiază de confidențialitate. 
 
Pentru asistența juridică, ce include reprezentare în instanţă pentru victime, colaborăm cu avocați din Sibiu, București și cu 
rețeaua pro-bono gestionată de ACTEDO. Parteneriate pentru conlucrare în intervenția pe cazuri au fost semnate cu 
Asociația Femeilor din Sibiu, Asociația ANAIS din București, Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii din 
Târgu-Mureș, dar și cu instituții publice precum poliția, autoritățile pentru protecția copilului, inspectorate școlare. 
 
Pentru a facilita accesul femeilor care se confruntă cu violența la informare și în condiții de anonimitate, A.L.E.G. 
gestionează o platformă de consiliere online unde acestea pot discuta în timp real cu un psiholog: 

http://aleg-romania.eu/consiliere/. 
 
A.L.E.G. a lansat grupul de sprijin dedicat femeilor care se 
confruntă cu relații abuzive. Grupul de sprijin este o formă de 
consiliere, sub îndrumarea unui psiholog, în care procesarea 
traumelor se produce tocmai realizând că nu sunt singure. Abordarea 
în grup a unor probleme emoționale este o modalitate eficientă de 
intervenție, singură sau alături de intervenții individuale. Participarea 
este gratuită, înscrierile se fac telefonic la numărul 0753 893 531 sau 
prin e-mail la aleg_romania@yahoo.com. Întâlnirile au loc bilunar. 
 
 

Finanţarea serviciilor acordate femeilor care se confruntă cu violenţa domestică în cadrul centrului de consiliere a 
fost asigurată de AVON prin Fondul de Finanțare Avon „Proiecte pentru victimele violenței domestice”. 

http://aleg-romania.eu/consiliere/
mailto:aleg_romania@yahoo.com


 

 
II. Proiecte 

 
Ianuanrie 2017 - iunie 2019: GENDER-ED - Combaterea stereotipurilor de gen în educație și consiliere vocațională. 
Proiectul porneşte de la problema că fetele şi femeile predomină în domenii şi meserii slab plătite (asistente medicale, 
educatoare, profesoare), în timp ce meseriile tehnice şi domeniile de viitor (IT, marketing, construcţii etc.) continuă să fie 
considerate „pentru bărbaţi”. Acest lucru contribuie la diferenţe serioase de venituri între femei şi bărbaţi şi generează 
vulnerabilitatea femeilor la fenomene precum violenţa domestică, fiindu-le mai greu să fie independente financiar. Proiectul 
promovează egalitatea de gen în educaţie, formare şi orientare în carieră/consiliere vocațională şi își propune să schimbe 
comportamentele şi practicile care împiedică egalitatea. 

Obiective: 
 Să exploreze rolul pe care şcolile, cadrele didactice şi curriculumul îl 

joacă în perpetuarea comportamentelor stereotipale de gen şi a aşteptărilor 
diferite în rândul fetelor şi băieţilor şi opţiunilor lor de carieră; 

 Să dezvolte instrumente şi materiale pedagogice inovatoare pentru 
cadrele didactice şi consilierii responsabili de orientarea în carieră, care să 
combată stereotipurile de gen la clasă; 

 Să ridice nivelul de conştientizare cu privire la modul în care 
stereotipurile de gen influenţează practicile curente în sfera educaţională în 
rândul tuturor actorilor cheie implicaţi; 

 Să pună în discuţie atitudinile şi tiparele comportamentale influenţate de 
gen în rândul fetelor şi băieţilor, printr-un proces de reflecţie care să permită 
renegocierea modului în care ei se percep pe sine şi pe alţii, dincolo de 
„interdicţiile” şi „restricţiile” asociate cu genul lor; 

 Să răspândească la scară largă recomandări de politici şi mesaje privind 
eradicarea stereotipurilor de gen din educaţie. 
 
Activităţi & Grup țintă: 

 Realizarea unui studiu de diagnosticare, utilizând instrumente de 
cercetare cantitative şi calitative, cu scopul de a identifica acele atitudini şi 
comportamente care perpetuează stereotipurile de gen; 

 Stabilirea şi coordonarea Grupului Consultativ al Tinerilor format din 
8 fete & băieți implicați pe toată prioada proiectului; 

 Organizarea unui focus grup cu 10 cadre didactice și a unuia cu 
8 consilieri școlari; 

 Organizarea a două focus grupuri cu 16 elevi/eleve (13-16 ani); 
 Dezvoltarea unui program educaţional sensibil la gen pentru cadrele 

didactice și consilierii școlari, în scopul de a fi implementat la clase gimnaziale (cu 
vârsta între 13-16 ani); 

 Adaptarea culturală a manualului de consiliere vocațională şi a 
ghidului cadrului didactic, în vederea facilitării și sprijinirii implementării 
programului educaţional pentru elevi/eleve de gimnaziu; 

 Dezvoltarea unui joc online inovator pentru adolescenţi, ca resursă care 
să sprijine deconstrucţia atitudinilor şi comportamentelor tradiţionale şi 
stereotipale legate de gen; 

 Aprilie 2018 - Desfășurarea a 3 seminare, unul pentru cadrele 
didactice și două pentru consilieri școlari, cu scopul dezvoltării capacităţii 
acestora de a implementa ateliere de conștientizare adresate elevilor cu ajutorul 
instrumentelor şi al materialelor pedagogice dezvoltate anterior (80 participanți); 

 Septembrie 2018 - Desfăşurarea a 7 ateliere de conştientizare în școli a minim 11 ore didactice/clasă, 
conduse de cadre didactice și consilieri școlari special formați, în scopul de a realiza testarea pilot şi de a evalua 
adaptarea culturală a materialelor şi a jocului online (Pachetele Naţionale), aproximativ 200 de elevi; 

 Conferința Națională organizată la Sibiu (100 de participanți), diseminarea rezultatelor cu participarea celor 
implicați în proiect; 

 Conferința Europeană de final organizată în Cipru, unde vor fi prezentate rezultatele proiectului, inclusiv 
recomandări şi mesaje; 

Proiect co - finanţat de Comisia Europeană prin programul DAPHNE, cod proiect JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9617. 
 



 

Doar 80% din costul proiectului GENDER-ED este acoperită de 
finanţarea europeană. Restul de 20% trebuie să fie contribuţia proprie. O 
parte din co-finanţarea necesară pentru implementarea activităţilor 
proiectulului GENDER-ED a fost obţinută în cadrul Maratonului 
Internaţional Sibiu 2017. Pe 27 mai, 55 de alergători susţinuţi de 127 de 
persoane, au alergat pentru cauza A.L.E.G. „You can do it” şi au făcut 
posibilă strângerea sumei de 7.357 lei, de trei ori mai mare decât suma 
strânsă în 2015, la prima noastră participare la Semimaraton! 
Mulțumim alergătorilor și susținătorilor acestora şi ambasadoarei cauzei 
noastre, Loredana Kaschovits. 

De la victimă a violenţei la învingătoare este un proiect inovator demarat în toamna 
anului 2017, care îşi propune să mărească numărul femeilor care reuşesc să depăşească 
abuzul şi să ducă vieţi libere de violenţă, să le consolideze vocea în societate şi să dezvolte 
tipurile de servicii de sprijn care să implice femeile care s-au confruntat cu violenţa ca 
resurse de informare şi suport pentru alte femei. Modelul pe care încercăm să îl adaptăm 
pentru România, cu sprijinul programului Ashoka Localizer, este cel al Fundaţiei Ana Bella 
din Spania, supravieţuitoarea care a reuşit să ajute peste 20.000 de mii de femei. Proiectul 
beneficiază de finanţare pentru primele 6 luni de la Global Rights for Women (Global Voices 
Initiative), dar îşi propune să fie un demers pe termen lung şi este în căutate de parteneri şi 
finanţatori. În cadrul proiectului, în 2017 au fost realizaţi primii paşi: 

24.11 - 10.12.2017- Campania „Și Eu Reușesc” – Sprijin pentru femeile care se confruntă cu violența domestică - 
A.L.E.G. a organizat campania #ȘiEuReușesc, cu scopul de a încuraja femeile care se confruntă cu violența din partea 
partenerului să rupă tăcerea și să aibă încredere că pot să iasă din situația de violență. 

Campania a demarat prin lansarea apelului „Povestește-ne cum 
ai reușit!”, invitație pentru femeile care au depășit o situație de 
abuz să își împărtășească povestea. Fragmente inspiraționale din 
aceste povești au fost inscripționate pe Ziarul Orizontal, prin 
bunăvoința artistului Dan Perjovschi, unul dintre principalii 
susținători ai campaniei A.L.E.G. 

 

Voluntarii A.L.E.G. au tras un semnal de alarmă în comunitatea sibiană, prin acțiunea anuală Seară de veghe pentru 
martorele tăcute, siluete roşii ce reprezintă 
simbolic femei care şi-au pierdut viaţa în urma 
violenţei domestice. Fiecare siluetă a avut 
inscripţionată povestea unui caz, cele mai multe cu 
un lung istoric de violențe. Ca să nu fie blamate că 
și-au stricat familia, femeile îndură, iar cei din jur, 
deși știu ce se întâmplă, preferă adesea să nu se 
implice. După citirea poveștilor ne-am dorit ca 
trecătorii să plece acasă motivați să intervină, 
pentru că multe vieți pot fi salvate dacă li se oferă 
la timp ajutor. Conform datelor de la Serviciul de 

Medicină Legală Sibiu, 117 femei victime ale violenței domestice au solicitat un certificat medico-legal în cursul acestui an. 

În perioada 2-10 decembrie, campania a continuat cu expoziția VIO și poveștile mamelor singure libere, realizată de 
artistul plastic Cynthia Loris în colaborare cu A.L.E.G. Expoziția a fostamenajată la ultimul etaj al Turnului Sfatului din Sibiu, 

pentru a sugera greutatea fiecărui pas făcut de femeile abuzate până ajung în siguranță. A fost pentru prima oară când 
frânturi din experiențe concrete de violență trăită de multe femei au fost transpuse în lucrări artistice, al căror rol este să 
vorbească despre eliberare. Una dintre aceste lucrări pornește de la dimensiunile vânătăilor notate într-un certificat 
medico-legal și se intitulează sugestiv „Oare câți km2 de leziuni a măsurat rigla de la medicina legală?” 



 

Pentru că serviciile de sprijin sunt importante, A.L.E.G. a lansat, începând 
cu luna noiembrie, un grup de sprijin dedicat femeilor care se confruntă cu 
relații abuzive. Grupul este format din femei care se confruntă cu aceleași 
probleme, nevoi, speranțe. Împreună încearcă să găsească soluțiile cele 
mai bune pentru rezolvarea problemei, să găsească înțelegere și sprijin, 
încearcă să nu mai fie singure și neînțelese. Grupul de sprijin este o 
experiență dedicată femeilor care s-au confruntat cu violența în cuplu. Își 
împărtășesc experiențe similare și își oferă sprijin una alteia. Grupul este 
coordonat de un psiholog. Întâlnirile au o frecvență stabilită de membrele 
grupului. Organizarea grupurilor are loc într-o locație sigură, în condiţii de 
confidențialitate. Participarea este gratuită iar înscrierile se fac telefonic, la 
numărul 0753 893 531 sau prin e-mail la aleg_romania@yahoo.com. 

21 - 23 septembrie: Festivalul Egalității de Gen ediția a XII-a este o campanie care îi încurajează pe tineri să recunoască 
stereotipurile care conduc la violență și discriminare de gen. Mijloacele prin care transmitem mesajele noastre includ: teatru 
social unde spectatorii propun soluții, proiecții de filme urmate de dezbateri, concursuri, acțiuni stradale. Programul din 2017 
a inclus:  

 
Ziua Păcii: a fost marcată prin acțiunea stradală „Până când va fi pace pentru fiecare 
femeie”. Voluntarii A.L.E.G. împreună cu trecătorii au format un lanţ uman pentru a 
atrage atenţia comunităţii asupra nevoii de a lua atitudine împotriva actelor de violenţă. 
Ținând cont că, la nivel internațional, suntem martori la o creștere a violenței și a urii, 
festivalul a marcat Ziua Mondială a Păcii, alături de Rețeaua Women Against Violence 
Europe – WAVE. 
 
Acțiunea stradală ALEGe-ți cuvintele: „Lasă-mă în PACE”. Ce expresii care includ 
cuvântul PACE folosești fără să te gândești cât de prețioasă e pacea? Ce înseamnă azi 
pacea pentru tine? Cum facem pace – acasă și în lume? au fost câteva întrebări la care 
trecătorii au putut răspunde, iar cu ajutorul voluntarilor – litere, au putut să-și construiască 
propriul răspuns. Trecătorii au fost invitați și la o expoziție despre impactul nevăzut al 
conflictelor armate. Ziua a fost marcată și prin mesaje la Ziarul Orizontal al artistului Dan 
perjovschi. 

 

80 de adolescenţi au urmărit proiecţia filmului documentar „Girl Power” pus la dispoziţie 
de One World Romania. Filmul urmăreşte viaţa fetelor pasionate de graffiti într-o 
comunitate predominant masculină. A urmat un eveniment dedicat cadrelor didactice şi 
părinţilor 
– proiecţia filmului „Ţi-am spus că am fost abuzată. Filmul este bazat pe mărturiile unor 
tinere care au suferit abuz sexual în copilărie şi trage un semnal de alarmă asupra 
faptului că cele mai multe abuzuri au loc în familie şi rămân ascunse ani de zile. 
Participanţii au avut ocazia de a discuta cu creatoarea filmului, Dušica Popadić de la 
Incest Trauma Center din Belgrad despre modalităţile prin care îi putem proteja pe copii şi 
pe tineri. 
 

Tinerii cercetători din proiectul In a Relationship, Andrei Stupu şi Diana Smeu, au 
prezentat liceeniilor din Sibiu rezultatele unui studiu naţional despre adolescenţi şi relaţiile 
lor. Realizat în 2016 de AVON şi Fundaţia Friends for Friends, studiul arată că mulţi tineri 

trec prin relaţii abuzive, fără să ştie că e vorba de abuz. Concluziile cercetării au fost ilustrate printr-o expoziţie ce cuprinde 
creațiile unor tineri cu vârste între 16 și 18 ani din 8 oraşe din ţară. Expoziţia a fost găzduită de Teatrul Gong Sibiu. 
 

Concursul In a Relationship – În relație: 15 liceeni au avut de parcurs probe de 
cunoştinţe generale despre comunicare asertivă, recunoaşterea formelor de abuz,  
dar şi probe amuzante de îndemânare practică, prin care trebuiau să dovedească 
dacă pot depăşi stereotipurile despre rolul femeilor şi bărbaţilor. La eveniment au 
participat și 5 reprezentanți ai Platformei pentru Egalitate de Gen din Republica 
Moldova. 
 

mailto:aleg_romania@yahoo.com


 

Teatru forum „Cheful la cabană”. Voluntarii A.L.E.G. creează an de an 
scenarii de teatru forum prin care vorbesc colegilor lor de generaţie despre 
cauzele şi formele violenţei de gen, încurajându-i să ia atitudine atunci când văd 
în jur manifestări de sexism şi violenţă. 
 
Finanțare: Festivalul Egalităţii de Gen – Ediţia a XII-a, acţiune cu finanţare din 
partea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu prin Agenda 
Comunității şi co-finanţată de AVON- Campania Respectului. 

 

 
III. Petiții și demersuri publice 

 
Campania europeană WAVE Step Up în România: WAVE și ONG-urile partenere au demarat campania cu acțiunea 
Governments Commit (Guvernele fac angajamente), prin care au cerut statelor Europei să facă PAȘI ÎNAINTE. 
 
Martie - Am solicitat Parlamentului României mai mult decât un cadou de 8 Martie, respectiv să nu facă posibilă grațierea 

celor care se fac vinovați de fapte de incest, hărțuire sexuală, urmărire și alte fapte care constituie forme de violență asupra 

femeilor conform Convenției Consiliului Europei. http://aleg-romania.eu/scrisoare-deschisa-niciun-agresor-s…/ 

Decembrie - A.L.E.G. s-a numărat printre ONG-urile care s-au opus modificărilor la Codul de Procedură Penală. Aceste 

modificări pun în pericol siguranța femeilor din toată țara și contravin grav tuturor angajamentelor semnate de România 

pentru protecția victimelor violenței în familie și violenței sexuale. http://violentaimpotrivafemeilor.ro/modificari-la-codul-de-

procedura-penala-care-anuleaza-orice-protectie-a-victimelor-violentei-in-familie-si-a-victimelor-violentei-sexuale-orice-efort-

de-armonizare-a-legislatiei-romane-cu-prevederile/ 

 

IV. Activități de networking și formare 
 
În 2017, A.L.E.G. a fost singura organizație din afara fostei Iugoslavii invitată să participe la fondarea unei noi rețele de 
ONG-uri pe tema combaterii violenței sexuale. Pe parcursul anului, echipa A.L.E.G. a participat la cursuri de formare cu 
scopul de a învăța unii de la alții și a concepe acțiuni comune cu impact regional. Incest Trauma Centar din Belgrad, gazda 
rețelei, a prezentat reuşita lor de a integrea prevenirea abuzului sexual asupra copilului în 10 materii de școală generală și 
în programa gradinițelor din Serbia. 

Aprilie: Camelia Proca şi Irina Costache au susţinut o formare de 3 zile pe tema violenţei de gen la Institutul pentru Studii şi 
Ordine Publică (ISOP) din Bucureşti. 21 de poliţişti din tot atâtea judeţe din ţară 
au beneficiat de formare privind obligaţiile care decurg din ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi 
violenţei împoriva femeilor (Convenţia de la Istanbul), precum evaluarea riscului, 
modalităţile prin care se poate evita revictimizarea în cadrul intervenţiilor, dar şi 
modalităţi eficace de prevenire primară a violenţei de gen. 

Octombrie: La invitația CJRAE Bacău, Camelia Proca, Eniko Gall şi Liviu Gaja au 
susţinut un curs de formare timp de 3 zile prin care au dat mai departe 
consilierilor școlari experiența și metodele de lucru pilotate în cadrul proiectului 
GEAR - Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenței între 
parteneri intimi. 25 de consilieri școlari din județul Bacău au beneficiat de formare. 

Pe 30 martie, A.L.E.G. a participat la conferința națională „Educația fără discriminare: analiza situației și recomandări” 
organizată de Centrul de Resurse Juridice. S-au prezentat, de asemenea, rezultatele și recomandările rezultate în cadrul 

proiectului GEAR - conștientizare privind egalitatea de gen. 

Pe 16 mai, Camelia Proca, directoarea A.L.E.G., a vorbit despre violența domestică la 
evenimentul care a reunit la București inovatori sociali din România și din alte țări, precum 
Spania, Austria și Ungaria, cu ocazia lansării Ashoka România. La atelierul dedicat violenţei 
domestice, a fost prezentată experiența Fundației Ana Bella din Spania, care susține anual 
1.400 de femei, cu accent pe obținerea autonomiei financiare. A.L.E.G. își propune aducerea 
modelului spaniol în România. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/wave?source=feed_text&story_id=1245008775516826
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faleg-romania.eu%2Fscrisoare-deschisa-niciun-agresor-sa-nu-beneficieze-de-gratiere%2F&h=ATNMM4pUCQ5J8QwRjX5D0aojZc24rm6YEZGifP4GPXa0SemYGchqRwBjJ1bxJWnsGS0w1U6Sj6loubKKky3eR8QxY3ckDabkOT0mL_2triByUgu2PS_I0jZC9uhGOgeSLG0rBRxPvS1vKbixGnBTW-P-jUk96AFD84QeumzTbhlA4d_aCurjXIHUQnHXCO9SHmECHukSN1qysQMS3Y8jDdkumFPYP8gYs-bEvQvZqQhY9RUwG1FKgdEeNBbpyUcXW9uAZgBkge1jWIjrmWBvK9I4Nq13eCDcYXEDMZmN-Q
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/modificari-la-codul-de-procedura-penala-care-anuleaza-orice-protectie-a-victimelor-violentei-in-familie-si-a-victimelor-violentei-sexuale-orice-efort-de-armonizare-a-legislatiei-romane-cu-prevederile/
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/modificari-la-codul-de-procedura-penala-care-anuleaza-orice-protectie-a-victimelor-violentei-in-familie-si-a-victimelor-violentei-sexuale-orice-efort-de-armonizare-a-legislatiei-romane-cu-prevederile/
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/modificari-la-codul-de-procedura-penala-care-anuleaza-orice-protectie-a-victimelor-violentei-in-familie-si-a-victimelor-violentei-sexuale-orice-efort-de-armonizare-a-legislatiei-romane-cu-prevederile/


 

Pe 21 noiembrie, într-un eveniment special la Parlamentul European, Eniko Gall a prezentat, 
alături de partenerii proiectului GEAR Against IPV din Grecia, Spania şi Cipru, metodele 
implementate pentru prevenirea violenței de gen și rezultatele obținute de A.L.E.G. în cadrul 
proiectului european „Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenței între 
parteneri intimi: construirea unor relații sănătoase”. Parlamentarii europeni au aflat direct de la 
cei care au lucrat cu elevii și profesorii cât de important este să integrăm educația pentru 
prevenirea violenței în învățământul de masă, la toate nivelele, așa cum prevede și Convenția 
Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și violenței împotriva 
femeilor. Fără a deconstrui stereotipurile de gen, nu vom putea punet capăt nici violenței în 
familie! 

Câștigătoare a premiului „With and for Girls/Cu și pentru 
fete” în anul 2016, A.L.E.G. a fost desemnată să organizeze 
în 2017 la Sibiu, selecția finală a organizațiilor din Europa și 
Asia Centrală candidate la acest premiu. Decizia privind 
organizațiile câștigătoare a fost luată de un juriu format din 
4 adolescente cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, recrutate 
din Sibiu, București și Bacău, la care s-a adaugat o voluntară 
A.L.E.G. cu experiență, studentă la Relații Internaționale la 
Universitatea Bradford din Marea Britanie. Timp de o 
săptămână, la sediul A.L.E.G., tinerele au intervievat 
10 organizații preselectate de Colectivul With And For Girls în 
vederea desemnării câștigătorilor finali. Tinerele au pus cele 
mai directe și de bun simț întrebări concurenților, știind să 
treacă dincolo de generalități și înflorituri. Au rămas fidele criteriilor de selecție până la capăt și au cerut dovezi – „Cum 
implicați fetele în acțiunile voastre? Ce drept de decizie au în organizație?” Ba mai mult, au fost corecte, imparțiale și au 
dezbătut ore în șir, pentru că au fost marcate de responsabilitatea unei astfel de decizii. Decernarea premiilor a avut loc în 
luna noiembrie la Londra. Clipul cu anunțul organizațiilor câștigătoare: https://www.youtube.com/watch?v=4D7bXPh_ApY 
Această oportunitate a inclus și o finanțare pentru continuarea activităților în sprijinul fetelor în cadrul A.L.E.G. Premiile „Cu 
și pentru fete” sunt oferite anual de Colectivul With And For Girls Award, care s-a angajat să creeze o inițiativă de finanțare 
globală de identificare și susținere a organizațiilor locale puternice care lucrează cu și pentru adolescente. Colectivul este 
format din opt organizații internaționale care susțin drepturile fetelor: EMpower, Mama Cash, NoVo Foundation, Plan UK, 
The Global Fund for Children, Nike Foundation, Comic Relief și Stars Foundation. 

 
În luna noiembrie psiholog Alina Lungu a participat timp de 3 zile la conferința Justice Institute, organizată de Fundația 
Globală AVON și Fundația Vital Voices (SUA). Evenimentul și-a propus să găsescă soluții reale pentru victimele violenței 
domestice, prin schimb de bune practici cu alte state. Au participat procurori, judecători, avocați, coordonatori de ONG-uri și 
asistenți sociali. Evenimentul s-a aflat la cea de a 16-a ediție, fiind organizat pentru prima oară în România. 

 
În decembrie, echipa A.L.E.G. s-a întors cu tolba plină de inspirație din Spania, unde am fost 
primite cu multă căldură de Fundația Ana Bella. Membrele fundaţiei ne-au împărtășit cum 
lucrează ele pentru a ușura drumul de la victimă la învingătoare, pentru mii de femei, an de an. 
Am întâlnit o organizație în care femeile nu se împart în „specialiste” și „asistate”, ci sunt 
prietene care se sprijină în interiorul unei rețele care crește continuu. Au loc ateliere de 
dezvoltare personală pentru a transforma stima de sine, până când fiecare nou-venită ajunge 
să folosească pentru a prospera forța pe care o canaliza înainte pentru a rezista abuzurilor. 
Integrarea socială a învingătoarelor abuzului se face nu prin joburi umile, la marginea societății, 
ci prin ocupații care le fac să iubească din nou viața. Dorim să preluăm și să adaptăm pentru 
femeile din România cât mai multe exemple și metode de succes descoperite în Spania. 

 
 

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. Asociația s-a bucurat de o bună 
promovare în media scrisă/online. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4D7bXPh_ApY


 

Turnul sfatului - Promovarea poiectului înscris la Maraton: http://www.turnulsfatului.ro/2017/05/05/proiectele-maratonului-13-

educatie-pentru-prevenirea-violentei-domestice/ 

Zile si Nopti - Cauza A.L.E.G. de la Maraton: http://www.zilesinopti.ro/articole/15672/city-causes-you-can-do-it 

Ora de Sibiu - Ziua păcii https://www.oradesibiu.ro/2017/09/18/lant-uman-in-centrul-sibiului-de-ziua-pacii-poti-participa-si-tu/ 

Hermannstädter Zzeitung a prezentat concluziile Festivalului Egalității de Gen. 

Adevarul.ro - Pentru cei care se întreabă de ce numărul mare de femei care au trăit experiențe de hărțuire nu se reflectă și 

în plângeri și procese penale, A.L.E.G. a dat câteva răspunsuri; unele dintre ele se regăsesc în acest articol: 

http://adevarul.ro/news/eveniment/metoo-legile-blande-vagi-mentalitatile-arhaice-lasa-romancele-apararein-fata-hartuirii-

sexuale-1_59e78ab15ab6550cb8407592/index.html 

Turnul Sfatului - Ni s-a cerut părerea și o spunem deschis: #meetoo nu e un fenomen de import; agresiunile sexuale sunt o 

experiență feminină universală, despre care a venit timpul să rupem tăcerea! Curajul vine din exemplul altor femei, atunci 

când vezi că nu ești singura - e același principiu pe care funcționează și grupurile de suport. 

Credeți că ar fi benefice astfel de grupuri? Noi oferim aceste servicii gratuit! http://www.turnulsfatului.ro/2017/10/20/metoo-

in-sibiu-tot-mai-multe-sibience-spun-ca-au-fost-hartuite-sexual/ 

Radio România Cultural - Expoziția VIO: http://capitalcultural.ro/vio-si-povestile-mamelor-libere-experiente-de-violenta-traite-

de-femei-transpuse-lucrari-artistice/ 

Tribuna - Martorele Tăcute: http://www.tribuna.ro/stiri/stirile-de-pe-strada-mea/sibienii-au-iesit-in-centrul-orasului-ca-sa-

traga-un-semnal-de-alarma-cu-privire-la-violenta-domestica-129154.html 

 
VI. Voluntariat 

 
Mulțumim voluntarilor care s-au implicat în activitățile A.L.E.G. în 2017: 
 
Abrudean Alexandra, Avram Carina, Bebeșelea Maria, Butoi Liana, Cărătuș Danya Nicole, Ceucă Andreea, Coman Denisa, 
Cufteac Ioana, Dobră Alisia, Drotleff Bianca, Dumitru Cosmin, Duminciuc Alexandru, Epure Georgiana, Frăsie Alexandru, 
George Radu, Halcea Anamaria, Istihie Beatrice, Mariș Maria, Miron Emanuel, Mitea Teodora, Modrîngă Angela, Morariu 
Alina, Moldovan Andreea, Munteanu Patricia, Muntean Alexandra, Neagoe Oana, Porumb Diana, Lesca Daniela, Lupu 
Diana, Porumb Diana, Poroșanu Andreea, Rusu Iulia, Savu Andreea, Șamu Andreea, Stănilă Denisa, Severin Iulia Maria, 
Stupu Andrei Gabriel, Șurubaru Ioana, Topârcean Maria, Tatu Ana Raluca, Tatu Cristina, Toader Teodora Octavia, Zăbavă 
Denisa, Ungureanu Cristina, Varga Teodora, Vasile Bianca. 
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http://www.zilesinopti.ro/articole/15672/city-causes-you-can-do-it
https://www.oradesibiu.ro/2017/09/18/lant-uman-in-centrul-sibiului-de-ziua-pacii-poti-participa-si-tu/
http://adevarul.ro/news/eveniment/metoo-legile-blande-vagi-mentalitatile-arhaice-lasa-romancele-apararein-fata-hartuirii-sexuale-1_59e78ab15ab6550cb8407592/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/metoo-legile-blande-vagi-mentalitatile-arhaice-lasa-romancele-apararein-fata-hartuirii-sexuale-1_59e78ab15ab6550cb8407592/index.html
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PREMII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
 
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”. 
 
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 SUPERVoluntar organizată de Asociația Colors - „Festivalul Egalității de Gen - ediția a V-a” a câștigat 
la categoria „proiectul care a inclus cei mai mulți voluntari”. 
 
2011: Premiul la Gala SUPERVoluntar organizată de Asociația Colors pentru „cel mai bun proiect”: Școala de vară 
„EU ALEG viitorul”. 
 
2012: Premiu pentru Camelia Proca, directoare 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 conștientizare a 
violenței domestice”. 
 
2013: În cadrul Târgului furnizorilor de servicii sociale, A.L.E.G. a primit recunoaștere publică pentru contribuția la 
dezvoltarea sectorului social în județul Sibiu, pentru implicarea deosebită în viața comunității prin serviciile sociale 
dezvoltate și programele derulate. 
 

2013: În cadrul Galei „Acționăm Responsabil”, A.L.E.G. a primit distincția „Cea mai 
dinamică organizație de tineret din cadrul Rețelei Acționăm Responsabil din regiunea 
Centru”. 
 
 
2016: A.L.E.G. câştigă premiul internaţional WITH AND FOR GIRLS (Cu şi pentru fete) 
pentru activitatea de excepţie în sprijinul drepturilor fetelor. 
A.L.E.G. este una dintre cele 20 de organizaţii din lume care au primit acest premiu în 
2016. În Europa, patru organizaţii primesc anual acest premiu. Premiul With and For Girls 
este o iniţiativă globală care identifică şi sprijină organizaţii locale puternice active în 
promovarea drepturilor fetelor, cu implicarea directă a acestora. „Aceste 20 de organizaţii 
ieşite din comun demonstrează puterea mişcărilor de la firul ierbii şi a iniţiativelor conduse 
de fete de a produce schimbări, atât în comunităţi la nivel local, cât şi în lume, la nivel 
global. Consorţiul este onorat să sprijine câştigătorii premiului With and For Girls, cu 
finanţare flexibilă – o raritate încă pentru multe organizaţii de la nivel local. Vrem să 
încurajăm mai mulţi finanţatori să aibă încredere şi să investească în fete pentru depăşirea 
dificultăţilor cu care acestea se confruntă în viaţa de zi cu zi. Făcând asta, vor schimba 
viitorul a milioane de fete de pe Glob care sunt discriminate pentru simplul fapt că sunt fete.” 
(Muna Wehbe, director executive Stars Foundation, finanțator în cadrul Consorțiului care 
acordă premiul). 
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„Teatru forum, ca în fiecare în an, fost 

un spectacol reușit care a adus 

mesajul aproape de spectatori. Sper 

că a oferit o perspectivă diferită 

asupra problemelor în cuplu tuturor, 

așa cum mi-a oferit și mie! 

Iulia R., spectator 

 

„Bună, vă scriu din partea Platformei pentru Egalitate de Gen din 
Republica Moldova. Suntem o uniune de organizații care promovează 
egalitatea de gen la noi în țară. Vă urmărim activitățile pe Facebook și 
sunteți o adevărată sursă de inspirație pentru noi. Am dori să vă 
cunoștem mai mult și poate chiar personal dacă sunteți disponibili să ne 
primiți cu o vizita de schimb de experiență și bune practici în promovarea 
egalității de gen și în stabilirea de parteneriate pentru acțiuni comune. Vă 
multumesc anticipat, succese mari în continuare.” Nina Lozinschi, 
Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

Centrul de consiliere: „Doamna avocat a fost de foarte 

mare ajutor, practic intervenția ei a schimbat cu 

siguranță toată desfășurarea procesului. Așa că voiam 

să vă mulțumesc mult pentru ajutor. Sincer, nu știu ce 

m-aș fi făcut fără voi, fără ajutorul vostru, atât material 

cât și emoțional. A fost vital și mă bucur mult că m-am 

gândit să vă scriu și că ați ales să mă ajutați.” 

M. - beneficiară a centrului de consiliere 

 

„Festivalul Egalității de Gen este un pilon important în lupta 

împotriva violenței și cel mai mult apreciez faptul că ați ajuns la 

cea de-a 12 ediție. Chiar acum, în jurul nostru sunt tineri în 

acțiune, iar acest aspect este foarte important: practic văd ce 

înseamnă violența domestică și egalitatea de gen. Rămâneți în 

continuare un stâlp important în lupta pentru demnitate și 

continuați să dați mai departe binele!” – a fost mesajul 

Alexandrei Maier, coordonator campanii sociale AVON, 

prezentă la evenimente. 

 



 

 

 

 

 

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 

Instagram: https://www.instagram.com/aleg_romania/?hl=ro 

Twitter: twitter.com/alegromania 

Youtube: youtube.com/c/ALEGRomania 
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