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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 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, ca
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 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 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 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 1000 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
Secretar: Silvana Vulcan
Vice-preşedinte: Fabian Bădoi
Membri: Georgiana Epure, Loredana Kaschovits
Voluntari: 73 activi în 2016, în special liceeni, baza de voluntari include peste 300 de persoane
Fonduri și finanțatori:
Veniturile organizației au totalizat 102787 lei în 2016 și principalele surse de finanțare au fost:
Programul Daphne al DG Justiție, Uniunea Europeană
Granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale
Sponsorizări din partea AVON și Bearing Point
Fundația Comunitară Sibiu prin Semimaraton Sibiu
Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu, finanțare pentru un proiect derulat în 2016, fonduri virate în 2017
Donații individuale și redirecționare 2%

I.

Centrul de consiliere pentru victimele violenței în familie
Centrul integrează rezultatele proiectului „Corpul meu îmi aparţine – violenţa sexuală
în rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere” și asigură și servicii
specializate pentru victime, inclusiv copii martori la violența de gen (violență domestică
și/sau sexuală). Pentru a facilita accesul victimelor 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/.
107 persoane au apelat și au beneficiat de servicii în decursul anului 2016, din care
cele mai multe femei au optat pentru consiliere online (inclusiv comunicare prin mesaje
offline, accesată gratuit prin intermediul platformei de pe site-ul A.L.E.G.), urmată de
informare și consiliere telefonică. 9 femei au beneficiat de servicii complexe: planuri de
siguranță, consiliere psihologică individuală pe termen lung, asistență juridică și
decontare de certificate medico-legale și alte cheltuieli medicale. Cele mai multe
persoane care ne-au apelat sunt femei supuse la diverse forme de violență domestică
din partea soțului sau a partenerului (control și violență psihologică, abuzuri fizice și
sexuale, izolare socială și abuz economic). 7 persoane ne-au contactat pentru că erau
afectate de violenţă sexuală din partea unui non-partener (hărţuire sexuală în contexte
precum locul de muncă sau şcoala).
Provenienţa solicitărilor dovedeşte caracterul naţional al serviciului: Argeș, Avrig,
Agnita, Bacău, Bârlad, Braşov, Brăila, București, Câmpina, Craiova, Constanța, Dolj,
Târgu-Mureş, Moinești, Sibiu, Sinaia, Pașcani, Runcu Salviei/Bistrița-Năsăud,
Râmnicu-Vâlcea, Iaşi, Botoşani, Tălmaciu, Tulcea, Ploiești, Timişoara, Suceava.
Serviciul a fost apelat şi de cetăţeni români din Elveția și Austria pentru informare în
beneficiul unor membri de familie din România.
Toate persoanele care ne-au contactat au beneficiat de informare și consiliere pentru
înțelegerea specificului violenței de gen – forme de manifestare, cauze și efecte,
informare cu privire la drepturile victimelor și modalități de accesare a acestor drepturi.
Multe persoane ne scriu pentru a se lămuri dacă se află sau nu într-o situație de abuz.
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 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: nu vom divulga informațiile pe care ni le comunică fără acordul lor,
decât în situația în care legea ne obligă – cum ar fi situațiile de abuz asupura
minorilor.
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.

A.L.E.G. oferă consiliere și pentru copii, urmărind 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.

II.

Proiecte
Octombrie 2014–noiembrie 2016: A.L.E.G. a fost partener în proiectul Conștientizare
privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi (GEAR –
Mecanism împotriva VPI-II). Proiectul a fost o acţiune coordonată de prevenire primară
şi secundară a violenţei între parteneri intimi în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în
unitățile de invățământ și în alte medii, având ca suport materiale educaţionale special
realizate, destinate conștientizării și capacitării elevilor de liceu de către cadre didactice
special instruite în acest sens. Scopul principal al proiectului a fost de a promova
dezvoltarea unor relaţii sănătoase bazate pe egalitate între sexe şi toleranţă zero faţă de
violenţă. Proiectul a contribuit la protejarea fetelor și femeilor (de toate formele de
violență de gen), la dezvoltarea de politici și practici menite să promoveze egalitatea de
gen în domeniul sănătății publice. Instrumentele utilizate pentru a atinge acest scop au
fost Pachetul Model și Pachetul Național „GEAR – Mecanism împotriva VIP”. Proiectul sa adresat elevilor claselor a X-a, cadrelor didactice, consilierilor școlari, specialiștilor sau
organizaţiilor care activează în domeniile promovării sănătăţii şi educaţiei tinerilor.
Proiectul GEAR – Mecanism împotriva VPI-II în România a inclus următoarele activități:
- Elaborarea, evaluarea și revizuirea Pachetului educațional național adaptat
pentru România după un prim set de sesiuni implementate la clasă. Pe baza acestuia, au
fost puse în aplicare și evaluate intervenții principale (seminare pentru profesori și
ateliere pentru elevi); materialul și intervențiile au fost testate pilot și cu adolescenți din
grupuri de risc (centre de plasament). Pachetul include Manualul pentru cadrele
didactice și Manualul activităților pentru elevi http://www.gear-ipv.eu/educationalmaterial/national-packages/item/55-the-romanian-gear-against-ipv-package.
- Îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a preveni violența prin 2
seminare a câte 3 zile de formare pentru 55 de cadre didactice și consilieri școlari din
Sibiu și din alte 10 județe, care au inclus și câte o simulare de sesiune educativă la clasă
în care profesorii au intrat în rolul elevilor.
- Implementarea atelierelor educative la clasele a X-a, cu o componentă
complexă de evaluare a impactului, în cursul anului școlar 2015-2016, 10 cadre didactice
formate în cadrul proiectului, implicând în total 262 de elevi din zece licee din Sibiu,
Cugir, Cluj-Napoca, Brăila, Bacău, Slobozia. Cuprinzând fiecare minim 13 ore de
activități la clasă, atelierele au urmărit creșterea gradului de informare și conștientizare în
rândul adolescenților în ceea ce privește efectele nocive ale stereotipurilor de gen,
deconstrucția miturilor și dezvoltarea unor relații intime sigure și sănătoase, cu toleranță
zero față de violență.
- Atelier pilot pentru participanți din grupuri vulnerabile – 12 beneficiari din
centre de plasament din Sibiu.
- Campanie de conștientizare concurs de creație „Dezvățăm Violența”, la
care au participat toți cei 274 de tineri implicați în activități de diseminare. Elevii au
transpus în materiale video mesajele cheie pe care au dorit să le transmită colegilor lor în
urma parcurgerii atelierelor educative din proiect. Toate materiale au fost promovate de
A.L.E.G.
în
mediul
online
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq2PN3uEs2XMptPAGpd7TuRok9dOaRVQs.
„Gelozia nu este o formă de iubire” este mesajul videoclipului declarat câștigător de un
juriu care a inclus și tineri.
- Conferința națională din 14.10.2016, „Egalitatea şi prevenirea violenței de gen
în educație” – elevii și cadrele didactice au avut ocazia să își prezinte punctele de vedere
despre utilitatea materialelor elaborate, a metodologiei și despre modul în care s-a
implementat proiectul în prezența autorităților locale și centrale din domeniul educației,
respectiv din domeniul egalității de șanse.
- Promovare şi lobby pentru integrarea materialelor educative şi a atelierelor de
conștientizare în programa şcolară.

Concluziile în urma implementării și evaluării atelierelor sunt prezentate în următoarele documente:
a) Raport privind implementarea și evaluarea seminarelor pentru cadrele didactice http://www.gearipv.eu/images/news/Training_seminars/Teachers_Report_ROMANIA_Web.pdf
b) Raport privind implementarea și evaluarea atelierelor de conștientizare pentru adolescenții din România
http://www.gear-ipv.eu/images/news/Workshops/Workshops_Report_Romania_RO.pdf
c) Document de poziție rezultat în urma atelierelor implementate la clasele de elevi din Croația, Cipru, Grecia,
Spania și România: Rolul scolii: Recomandari bazate pe date pentru capacitarea
adolescentilor
d) Document de poziție: Rolul școlii: Recomandări bazate pe date privind politicile
de formare a cadrelor didactice
Coordonator: Rețeaua Europeană Împotriva Violenței (EAVN), Grecia
Parteneri: Institutul Mediteranean pentru Studii de Gen (MIGS) – Cipru, Centrul pentru
Educație, Consiliere și Cercetare (CESI) – Croația, Platforma Unitariană Împotriva Violenței de
Gen – Spania, Zâmbetul unui Copil – Grecia, A.L.E.G. – România. Proiect finanțatat prin
Programul Daphne III al Uniunii Europene, cod proiect JUST/2013/DAP/AG/5408
În perioada 14 - 16. oct. 2016, A.L.E.G. a organizat ediția a XI-a a Festivalului Egalității de Gen, eveniment anual în care
adolescenții concep și pun în practică acțiuni pentru alți tineri. Proiectul organizat sub forma
unui festival urmărește accesul adolescenților la educație pentru prevenirea violenţei în
cuplu și promovarea relațiilor sănătoase în care puterea se împarte la doi. „Pentru a construi
relaţii sănătoase e nevoie de educaţie care să răspundă la problemele din viaţa tinerilor, iar
implicarea şcolii este esenţială” a fost concluzia celor 3 zile de festival.
Evenimentele din cadrul Festivalului:
- Conferința „Egalitatea și prevenirea violenței de gen în educație” a reunit 78 de
participanți din toată țara, printre care consilierul Ministrului Educaţiei, Eugen Crai, şi
secretara de stat din cadrul Ministerului Muncii – Agenţia pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi, Andra Croitoru, prezenţi pentru a asculta impresiile şi recomandările celor
10 unităţi de învăţământ liceal care au testat modulul educativ GEAR propus de A.L.E.G.
Reprezentanţii celor două ministere prezenţi la Sibiu au spus că astfel de materiale şi
exemple de bune practici sunt extrem de necesare în România, care, din 2016, are obligaţia
legală de a integra în invăţământul de masă educaţia pentru prevenirea violenţei, conform
Convenţiei Consiliului Europei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva
Femeilor şi Violenţei Domestice.
Premierea câștigătorilor concursului „Dezvățăm violența” a avut loc tot în cadrul
conferinței naționale, unde cele mai bune materiale de campanie pe tema prevenirii violenței
în rândul adolescenților au fost recompensate.
Acţiunea stradală „Alege-ți cuvintele!”, la care voluntarii A.L.E.G. echipaţi cu
litere uriaşe au provocat sibienii să răspundă la întrebarea „Care sunt ingredientele unei
relaţii sănătoase?”. 87 de trecători au intrat în joc şi cele mai frecvente răspunsuri au fost
„încredere” şi „comunicare”.
Peste 80 de tineri, dar şi câţiva părinţi au participat la spectacolul de teatru forum
„Cheful la cabană”, unde au primit sarcina de a schimba deznodământul unei piese de
teatru creată de adolescenţii voluntari ai A.L.E.G. şi inspirată din viaţa de licean. Spectacolul
din acest an a pus pe tapet câteva dintre presiunile grupului cu care se confruntă tinerii de
azi în relațiile lor – fetele: să aibă un prieten care să le susţină financiar, iar băieţii să nu
pară că sunt sub papucul iubitei şi să aibă cât mai multe cuceriri. Aceste presiuni conduc la
tensiuni în cuplu şi uneori la violenţă. Pentru rezolvarea conflictului, participanţii au propus
schimbări prin care adevăraţii prieteni din jurul protagoniştilor aleg să ia atitudine înainte să
se ajungă la un abuz. Eveniment coordonat de Doriana Tăut, pro-decan al Facultăţii de
Litere si Arte, Departamentul de Artă Teatrală, din cadrul ULBS. Partener: Librăria Habitus.
Proiecţia filmului Stockholm, pus la dispoziţie de Transilvania Film, urmată de o
dezbatere pe tema relațiilor dintre adolescenți a adus în prim plan aștepările diferite pe care
le pot avea într-o relație femeile și bărbații.
Concursul de căutare de comori în centrul istoric al Sibiului – „Gender Treasure
Hunt” – a atras de asemenea numeroşi tineri dornici să vadă dincolo de clișee şi stereotipii
când vine vorba de rolul femeii sau al bărbatului în societate.

Finanțare:
Festivalul Egalității de Gen – Ediția a XI-a, acțiune co-finanțată de Consiliul Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu prin
Agenda Comunității.
Conferința „Egalitatea și prevenirea violenței de gen” a marcat finalul proiectului „Mecanism de prevenire a violenței între
parteneri intimi II”, realizat cu sprijin financiar din partea programului DAPHNE III al Uniunii Europene.
Concursul „Dezvățăm violența”, finanțat prin fondurile strânse de alergători și susținători prin Semimaraton Sibiu 2016,
eveniment sportiv de strângere de fonduri al comunității sibiene, organizat de Fundația Comunitară Sibiu.
În perioada Iunie 2015–Martie 2016, A.L.E.G. a fost 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. Prin experiența organizațiilor implicate în rețea, proiectul a contribuit cu expertiză și modele de bune practici la
dezvoltarea serviciilor de asistență specializată pentru supraviețuitoare.
Realizări:
- august 2015- În urma scrisorilor deschise ale rețelei privind cazul fetei violate la Vaslui, a fost creat un grup de lucru
intersectorial pe tema violenței sexuale, găzduit de Consiliului Superior al Magistraturii, ce reunește ONG-uri 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. S-a lucrat la elaborare unui HG pentru centrele integrate de
urgență.
- Rețeaua a documentat și a publicat o propunere de politică publică de înființare a
unor centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale, menite să reducă
riscul revictimizării și să faciliteze accesul supraviețuitoarelor violenței sexuale la
servicii suport și justiție.
- Petiție adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției pentru înființarea
centrelor integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale.
- 3 întâlniri tematice pentru construirea unei strategii de advocacy.
- Sesiuni de formare pentru organizațiile membre și activiști din domeniu în consiliere
psihologică pentru victimele violenței sexuale.
- 23 februarie 2016 rețeaua a organizat conferința tehnică „Violența sexuală:
provocări și soluții în 7ontextual ratificării Convenției de la Istanbul”, axată pe
implementarea convenției, în cadrul căreia Rosa Logar, vicepreședinta comitetului de
experti GREVIO pentru monitorizarea Convenției de la Istanbul, a susținut în fața
decidenților români importanța serviciilor specializate pentru victimele violenței
sexuale. La aceasta conferință, A.L.E.G. a prezentat experiența centrului pilot pentru
victimele violenței sexuale și rezultatele finale ale proiectului Corpul meu îmi aparține.
- Solicitarea introducerii unui Program de Interes Național finanțat de Ministerul
Muncii pentru centrele integrate de urgență.
- 18 martie 2016, la Cluj-Napoca, Rețeaua a organizat un concert pentru o
cauză – servicii mai bune pentru supraviețuitoarele violenței sexuale. Concertul a fost
susținut de solistul trupei Byron, Dan, și de The Glass Fish.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 prin Fondul ONG în România.
Coordonator ACTEDO Parteneri: Asociația pentru Libertate şi Egalitate de Gen
(A.L.E.G.), Centrul Filia, Asociația Front, Asociația pentru Promovarea Drepturilor
Femeilor Rome E-Romnja, Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii
(IEESR), Asociația 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 martie – aprilie 2016 A.L.E.G. a implementat proiectul „Violența sexuală – transfer de bune practici pentru
intervenție sensibilă la nevoile victimelor”, finanțat prin Granturile SEE 2009- 2014, Fondul pentru Relații Bilaterale.
30.03-03.04.2016: vizită de studiu la Reykjavik, Islanda prin care am oferit posibilitatea reprezentanților Agenției Naționale
pentru Egalitate de Șanse și Institutului de Studii pentru Ordine
Publică să participe la un schimb de experiență cu Poliția
Metropolitană Reykjavik, centrul de criză pentru agresiuni sexuale din
cadrul spitalului Reykjavik, Barnahus – instituție specializată în
audierea minorilor abuzați și organizații neguvernamentale cu lungă
experiență în consilierea victimelor, ca Stigamot.
5-6.04: La întoarcerea din vizita de studiu din Islanda, lecțiile învățate
au fost valorificate printr-un stagiu de pregătire pe tema violenței de gen susținut de Irina Costache și Camelia Proca pentru
21 de polițiști din România în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din București, stagiu conceput și susținut
printr-un parteneriat între A.L.E.G. și ISOP.
Mai–decembrie 2016: A.L.E.G. a strâns fonduri prin Semimaraton
Sibiu 2016 pentru co-finanțarea proiectelor de prevenire a violenţei
în rândul adolescenților. „Dezvăţăm violenţa” a fost cauza care și-a
propus să aducă liceenilor sesiuni educative şi materiale ce
promovează alternative de relaţionare sănătoasă, detaliate într-o
secțiune anterioară. Datorită alergătorilor și susținătorilor
extraordinary, am reușit să strângem suma de 7357 lei, de trei ori
mai mare decât suma strânsă în 2015! E un semn că dezvățarea
violenței are tot mai mare sustinere! Cei mai activi fundraiseri pentru
cauza noastră au fost Loredana Kaschovits și Radu Negru.
Mulțumim tuturor alergătorilor și alergătoarelor, precum și
susținătorilor acestora! Cu sprijinul fondurilor strânse, am reușit să
venim cu contribuția locală la grantul UE ce ne-a permis să ajungem
la 129 de tineri din județul Sibiu cu sesiuni educative, să edităm
filmele produse de elevi în cadrul concursului „Dezvățăm violența” și
să acordăm un premiu special elevilor din Colegiul Național
„Octavian Goga” Sibiu.
III.

Activități de promovare, conştientizare
Seară de veghe pentru Martorele Tăcute, acțiune anuală organizată în data de 25
noiembrie de Ziua Internațională pentru Combaterea Violenței Împotriva Femeilor!
Martorele Tăcute sunt siluete roşii ce reprezintă simbolic femei care şi-au pierdut viaţa în
urma violenţei domestice. Fiecare siluetă are inscripţionată povestea unui caz. În
majoritatea cazurilor, actul violent a fost precedat de un lung istoric de violențe și
amenințări. A.L.E.G. a invitat jurnaliștii, reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în
domeniu și publicul larg la o seară de veghe pentru a sublinia că violenţa asupra femeilor
nu e doar subiect pentru știri de senzație, ci o realitate la care contribuim cu toții când
tolerăm acte de violență de care avem știință. Trecătorii au aprins o lumânare și au arătat
că susțin dreptul femeilor de a trăi fără violență. Avem nevoie de gestul care să facă
diferența: decizia de a bate la ușa vecinilor, de a suna poliția când victima nu poate, de a
nu judeca femeia care depune plângere în ideea că „sigur a făcut ea ceva să merite asta”.
Conform datelor comunicate de Serviciul de Medicină Legală Sibiu, în perioada ianuarienoiembrie 2016, 171 de certificate medico-legale au fost solicitate pentru a dovedi violența
8omestic fizică și 30 pentru a dovedi acte de violență sexuală altele decât intra-familiale.
La judecătoria Sibiu, au fost solicitate 82 de ordine de protectie, din care 13 au fost
respinse. Doar în 8 cazuri judecătorul a inclus în sentință măsura consilierii psihologice sau
dezintoxicării pentru agresori.
Foto credit: Silvana Armat

IV.

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 –
INVESTIȚII ÎN PROTECȚIE ȘI SUPORT! În demersurile către Guvernul
României, am arătat că „România a ratificat Convenția de la Istanbul - de azi
vrem sa vedem concret, PAȘI ÎNAINTE! 1 din 3 femei sunt victime ale
violenței fizice sau sexuale în Europa, iar cifra e valabilă şi pentru România.
Cu toate că femeile reprezintă jumătate din contribuabili, statul nu asigură
încă protecție si servicii de asistență adecvate femeilor victime ale violenței.
Locurile în adăposturi sunt cu 47.000 mai puţine decât necesarul la nivel
european, cele mai mari lipsuri fiind în Estul Europei. Centrele integrate de
urgență pentru victimele violenţei sexuale lipsesc în România. Discriminarea
împiedică cele mai vulnerabile femei să acceseze serviciile necesare. „Există
o serioasă subfinanțare în cazul serviciilor specializate în multe țări din
Europa, iar, în consecință, femeile victime ale violenței nu beneficiază de
asistență adecvată. Cerem decidenților de la nivel european și de la nivel
național, precum și altor actori cheie din societate sa facă pași înainte și să
investească în eliminarea violenței împotriva femeilor!” (Rosa Logar,
Președinta WAVE). Mesajul ONG-urilor din Europa și din România este
disponibil aici: https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE. Centrele integrate pentru victimele violentei sexuale din
România sunt încă inexistente, deși ONG-urile și instituțiile statului au lucrat la un HG pentru înființarea lor. Camelia Proca,
directoarea A.L.E.G., a contribuit ca expert în pregătirea campaniei WAVE, precum și în grupurile de lucru pentru centrele
integrate pentru victimele violenței sexuale. Andra Croitoru, secretar de stat în ANES, s-a angajat să sprijine campania
ONG-urilor.
Iunie 2016 – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen și
rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală au făcut un apel pentru adoptarea de urgență a inițiativelor strategice
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în contextul armonizării legislației
naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de România anul acesta). Scrisoare deschisă pentru urgentarea
implementării inițiativelor strategice asumate de Guvernul României pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice http://violentaimpotrivafemeilor.ro/scrisoare-deschisa-urgentarea-implementarii/
Octombrie 2016 – Am transmis o scrisoare de susținere pentru rezultatele Analizei
comparative a manualelor de cultură civică realizată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea! Manuale aprobate de
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România pentru gimnaziu și analizate
din perspectiva educației pentru drepturile omului şi diversitate, cu focus pe teme legate de gen,
etnie, religie, orientare sexuală și dizabilitate. Mai multă calitate înseamnă mai puțină
discriminare!
http://www.educatiefaradiscriminare.ro/wp-content/uploads/2016/10/AnalizaCultura-Civica-Final.pdf
Noiembrie 2016 – Scrisoare deschisă pentru urgentarea implementării inițiativelor strategice asumate de Guvernul
României pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Rețeaua pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen și Rețeaua Rupem tăcerea despre
violența sexuală fac un apel public pentru adoptarea de urgență a inițiativelor strategice privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice asumate de Guvernul României în luna ianuarie 2016.
http://violentaimpotrivafemeilor.ro/scrisoare-deschisa-pentru-urgentarea-implementarii-initiativelor-strategice-asumate-deguvernul-romaniei-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-si-a-violentei-domestice/

V.

Activități de networking și formare
01-04.11.2016 - Camelia Proca, directoarea şi fondatoare a organizaţiei A.L.E.G., a
participat la ceremonia de premiere care s-a desfăşurat la Londra, precum şi la o
serie de ateliere de schimb de experiență și dezvoltare instituțională cu celelalte 19
organizaţii din lume câştigătoare în 2016 şi cu finanţatorii premiului. Premiul aduce cu
sine o finanţare de 15.000 USD pentru utilizare flexibilă pentru continuarea activităţii
în 2017-2018.
„Pentru A.L.E.G., premiul este, în primul rând, un semn de apreciere pentru
abordarea noastră îndrăzneaţă, care pune accent pe implicarea adolescenţilor –
cu atenţie 10pecial acordată fetelor – în transformarea raporturilor de putere în
societate şi familie. Tot ce am reuşit noi în ultimii 12 ani de activitate – de la
inovaţii în servicii sociale, la implicare în initiaţive legislative ca cea pentru
centrele integrate pentru victimele violului – este efortul comun al unei echipe
dedicate care a rămas fidelă valorilor organizaţiei în ciuda lipsei finanţărilor de
la stat. Această echipă a inclus în permanenţă fete, care au crescut odată cu
organizaţia şi au contribuit la formarea altor fete.” (Camelia Proca)
„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 executiv
Stars Foundation, finanțator în cadrul consorțiului care acordă premiul)

11-13.04.2016 - membra A.L.E.G., Camelia Oană a participat, la Cluj-Napoca, la evenimentul de scriere de proiecte de
tineret organizat în cadrul programului ERASMUS+, tematici abordate: introducere in contextul programului, analiza de
nevoi a organizației, identificarea obiectivelor, rezultatelor, activităților, eligibilitate, lucrul direct pe formularul de aplicare
online, lucrul în echipe pentru crearea de proiecte etc..
13.04.2016 - Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și
ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu A.L.E.G., a organizat
la Sibiu o masă roundă ca parte a proiectului IMPLEMENT: Specialised support for victims of
violence in Health Care Systems across Europe – „Asistență specializată pentru victimele
violenței, oferită în cadrul sistemelor medicale din Europa”. Evenimentul a avut loc în cadrul
unor serii de întâniri cu persoane cheie din sectorul medical, educațional, non-guvernamental și
a serviciilor conexe pentru a discuta importanța formării personalului medical în identificarea și
referirea victimelor violenței de gen către servicii specializate. Proiectul și manualul IMPLEMENT
reprezintă un exemplu de bune practici.
18-20.04.2016 - Camelia Proca, directoarea A.L.E.G., a reprezentat România la
întâlnirea de coordonare a reţelei WAVE la Viena unde a vorbit despre:
- dificultăţile financiare cu care se confruntă serviciile în România derulate de ONGuri, problema sustenabilităţii cu care se confruntă în lipsa susţinerii consistente de la
bugetul de stat pentru servicii independente derulate de ONG-uri (și a unui cadru
legal adecvat care să permită această susținere ca în alte state europene);
- demersurile rețelelor VIF și Rupem tăcerea pentru modificarea cadrului legislativ în
acord cu Convenția de la Istanbul.
.

16-19.05.2016 - Conferința Women Delever Copenhaga – tinerele 11egion A.L.E.G.,
Georgiana Epure și Alexandra Abrudean, au reprezentat organizația la Conferința
WD2016, sesiunea 11egional (Europa de Est și Asia Centrală) pe tema educației pentru
sănătate. Conferința s-a axat pe implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului
(MDG), astfel încât acestea să conteze pentru fete și femei, cu accent pe domeniul
sănătății – în special sănătatea maternă și sănătate și drepturi reproductive, egalitate de
gen, educație, mediu și capacitare economică.
Georgiana a susținut o prezentare despre inegalitate, discriminare și violență, dar și
despre educație și prevenire în rândul tinerilor, cu accent pe activitățile A.L.E.G. care
dezvoltă programe cu și pentru tineri – în spiritul Obiectivelor Sustenabile de Dezvoltare 4
și 5.
Georgiana a și moderat panelul „'Protecting the Repoductive Rights of Survivors of
Sexual Violence in Conflict”. Conferinta a putut fi urmărită live.

14.06.2016 - reprezentantele A.L.EG. au susținut o sesiune pe tema Relații sănătoase
și familii echilibrate la Incubator107Sibiu. Camelia Proca, directoare, și Eniko Gall,
psiholog, au vorbit despre ce înseamnă un parteneriat real într-o relație de cuplu și cum
poți să-l obții. De unde știu cât să las de la mine fără să ajung dominat/ă? Dar când sunt
și copii la mijloc? Cum arată o familie sănătoasă din punct de vedere relațional și ce e
bine să știm despre speranța în schimbarea celuilalt?
1-3.04.2016 – voluntarele Porumb Ana Diana și Maria Severin au participat din partea
A.L.E.G. la Sinaia la programul de schimb de experiență din cadrul proiectului E-VIP
(Egalitate prin Voluntariat, Inovație și Profesionalizare) alături de voluntari și membri
din 8 ONG-uri privind drepturile omului. Team-buildingul a fost organizat de Centrul
FILIA. Participanții au împărtășit din experiențele, provocările și aspirațiile lor cu privire la
voluntariat sau munca într-un ONG, iar fetele A.L.E.G. au prezentat activitățile și
experiența de voluntar în cadrul organizației.
Ioana Şurubaru, tânără membră A.L.E.G., ne-a reprezintat la seminarul „European Flirt
Expert” la București, unde a prezentat, în limba engleză, activitatea A.L.E.G., dar și
experiența Caravanei și a Centrului de consiliere online realizate în cadrul proiectului „Corpul
meu îmi aparţine – violenţa sexuală în rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere”.
La seminar, s-au discutat rapoarte/statistici referitoare la educația sexuală și violența sexuală
în rândul tinerilor români cu vârsta între 14 și 24 de ani.
Proiect implementat de Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Andrei Gabriel Stupu, voluntar A.L.E.G. a reprezentat A.L.E.G. la Conferința „Rolul educației în
prevenirea violenței și în combaterea stereotipurilor de gen”, eveniment organizat de Agenția
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) cu ocazia Campaniei globale 16 zile
de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Agenția și-a propus să aducă în atenția
publicului direcțiile fundamentale de acțiune stabilite de Convenția Consiliului Europei privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice: politici publice integrate,
protecția victimelor, pedepsirea agresorilor și prevenirea violenței. Andrei a prezentat experiența și
rezultatele participării la atelierele din cadrul proiectului GEAR – Mecanism împotriva VPI –
Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenței între parteneri intimi, coordonat de
A.L.E.G.

29.09 – Poliția Română a desfășurat, la nivel național, cea de-a XI-a ediție a manifestării
„Săptămâna de prevenire a criminalității", eveniment care a implicat organizarea de
activități informativ-preventive, cu participarea reprezentanților mass-media. Obiectivele au
vizat sensibilizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de protecție. În
acest sens, A.L.E.G. a susținut o prezentare la sediul Primăriei din Municipiul Mediaș, o
activitate dedicată prevenirii violenței domestice. Acțiunea s-a încheiat cu un interviu despre
efectele violenței asupra femeilor, dar și măsurile de prevenire și intervenție în astfel de situații
la TV Mediaș.
10.11 – Eniko Gall și Camelia Oană au participat la Alba-Iulia la masa rotunda, organizată în
cadrul proiectului „Campania națională de conștientizare și informare publică privind
violența în familie”, organizată de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați.
15.12.2016 - directoarea A.L.E.G., Camelia Proca, a participat la Făgăraș la conferința „Violența în familie: noțiune,
cauze, soluții”, unde a ținut o prezentare despre exemple de bune practici în prevenirea și combaterea violenței domestice.
Ne bucurăm când exemplele noastre de bune practici sunt preluate de autoritățile statului. Inspectoratul Județean de Poliție
Satu Mare a implementat campania de prevenire a violenței sexuale „Iubește
intelligent”, a retipărit ghidul pentru adolescenți „Violența sexuală –
recunoaște, descurajează, evită, ajută!” realizat de A.L.E.G. în cadrul
proiectului „Corpul meu îmi aparține – violența sexuală în rândul tinerilor:
conștientizare și centru de consiliere”. Campania a ajuns la 1000 de elevi din
10 unități de învățământ din județul Satu Mare. Inițiativa apartine polițistei de la
Departamentul de prevenire a criminalității, Hrihorisan Felicia și colegilor săi.
Sperăm să fie un exemplu și pentru alții!

VI.

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.
Digi24, februarie 2016, directoarea A.L.E.G, Camelia Proca, a atras atenția că ONG-urile trebuie să facă parte din serviciile
de intervenție în cazul victimelor. „ONG-urile oferă susținere, nu doar asistență. De asemenea, ONG-urile
au mai puțină birocrație, nu cer dovezi și acte, reduc incidența victimizării secundare. Nu este treaba
noastră să stabilim ce s-a întâmplat, acest lucru îl va face Justiția”. În urma proiectului-pilot „Corpul meu
îmi aparține” pentru victimele violenței sexuale, organizația a constatat că acest gen de violență nu este
raportat de cele mai multe ori de teamă sau rușine. „Vor să fie ascultate, fără să fie judecate și fără să fie
presate să acționeze în vreun fel. Serviciile de asistență nu trebuie condiționate de acționarea în
judecată”. Reprezentanta A.L.E.G. a prezentat un ghid de conduită pentru angajații din centrele integrate de urgențe sau din
adăposturile pentru victimele violenței sexuale: să abordeze sensibil aceste cazuri, să nu blameze victimele, să se
concentreze pe victimă și pe nevoile ei, să ofere servicii confidențiale pe bază de anonimitate dacă este cazul”.
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/romania-ar-putea-avea-centre-integrate-pentru-victimele-violentei-sexuale-489536
DoR #24, iulie 2016, „Feminin/Masculin”, conține povești despre moștenirea culturală a
violenței împotriva femeilor și despre cum legi și servicii sociale încearcă s-o reducă. Camelia
Proca, reprezentanta A.L.E.G., a contribuit la rubrica Inegalitatea de acasă cu informații
despre legislația din România și cea europeană privind violența domestică/de gen, statistici
actuale. Concluzie: pentru a putea dezvolta politici eficace de prevenire şi combatere, ar
trebui ca ele să aibă la bază o înţelegere corectă a problemei.
http://www.decatorevista.ro/dor-24-inegalitatea-de-acasa/

Iulie 2016, în cadrul proiectului Educația fără discriminare este și treaba mea!
coordonat de Centrul de Resurse Juridice, directoarea A.L.E.G. a scris articolul
Școala și educația despre drepturi „La şcoală se râde fără rezerve la glume
sexiste, poate de multe ori împreună cu profesorii. Dar apoi faptul că 1 din 3 femei în
România este afectată de o formă de violenţă de gen e considerată o statistică
alarmistă exagerată.” http://www.educatiefaradiscriminare.ro/portfolio-view/scoala-sieducatia-despre-drepturi/
Octombrie 2016, psihologul A.L.E.G., Eniko Gall, în cadrul emisiunii TV Raluca și
Răzvan, a prezentat activitățile Festivalului Egalității de Gen, ediția a XI-a, organizat
pentru și cu adolescenți, dar și rezultatele proiectului GEAR – Mecansim împotriva
violenței între parteneri intimi, desfășurat în 10 licee din țară.
https://www.youtube.com/watch?v=sOPJlnwUFM4

Noiembrie 2016, Radio România Actualități – Stop violenței împotriva femeilor. Cu ocazia zilei de 25
noiebrie, Ziua Internațională de Eliminare a Violenței Împotriva Femeilor, reprezentantele A.L.E.G.,
directoare Camelia Proca și psiholog Eniko Gall, au vorbit despre prevenirea violenței domestice,
efecte, despre servicii disponibile în județul Sibiu, dar și în țară. S-a pus accent pe prevenire adresată
tinerilor. Una dintre beneficiare a vorbit din propria experiență despre dificultățiile cu care se confruntă
femeile când vor să scape dintr-o relație violentă. S-a discutat despre evenimentul stradal Martorele
Tăcute Vorbesc.

Noiembrie 2016, Dilema veche, nr. 663 – Paşi pentru protecţia victimelor violenţei domestice.
Directoarea A.L.E.G. a vorbit despre demersurile ONG-urilor, ale Rețelei pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor privind ratificarea Convenției de la Istanbul, despre
relatările victimelor violenței de gen care au aplelat la instituții „Contează mult în primele
momente, cînd victima beneficiază de asistență, să existe un psiholog care să fie format în
acest domeniu. Și să le ajute pe victime în depășirea traumei, în conștientizarea demersurilor și
consecințelor legale. http://dilemaveche.ro/sectiune/societate/articol/pasi-pentru-protectiavictimelor-violentei-domestice
Apariții în presa locală despre Festivalul Egalității de Gen, ediția a XI-a.

VII.

Voluntariat

Mulțumim voluntarilor care s-au implicat în activitățile A.L.E.G. în 2016:
Abrudean Alexandra, Avram Carina, Bebeșelea Maria, Bucur Alexandra, Butoi Liana, Cărătuș Danya Nicole, Cufteac Ioana,
David Dana, Deaconescu Daniela, Drotleff Bianca, Dînsu Diana, Dumitru Cosmin, Duminciuc Alexandru, Epure Georgiana,
Frăsie Alexandru, George Radu, Hărpian Denisa, Halcea Anamaria, Martin Petru, Mariș Maria, Miron Emanuel, Mitea
Teodora, Modrîngă Angela, Moldovan Andreea, Munteanu Patricia, Muntean Alexandra, Neagoe Oana, Porumb Diana,
Lesca Daniela, Lupu Diana, Porumb Diana, Rusu Iulia, Șamu Andreea, Stănilă Denisa, Severin Iulia Maria, Stupu Andrei
Gabriel, Șurubaru Ioana, Topârcean Maria, Tatu Ana Raluca, Toader Teodora Octavia, Zăbavă Denisa, Văleanu Andrei,
Ungureanu Cristina.

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. Organizaţia A.L.E.G., cu
sediul în Sibiu, România, primeşte astfel o recunoaştere internaţională a activităţii sale de
furnizare de servicii specializate de prevenire şi combatere a violenţei împotriva fetelor şi
tinerelor femei. „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 15xecutive Stars Foundation, finanțator în
cadrul Consorțiului care acordă premiul).
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