
 
Raport 2005 

Principalele activităţi şi proiecte derulate 

 
I. Programul de consiliere psihologică 

 
 
Programul de Consiliere psihologică- Serviciul funcţionează din iunie 2005 
şi oferă suport psihologic pentru două grupuri ţintă: adolescente şi victime ale 
violenţei doemstice sau sexuale.  
S-a acordat consiliere psihologică unui număr de 7 eleve (14-16 ani) pe 
diferite probleme legate de vârtsa adololescenţilor (probleme de relaţionare, 
violenţa între colegi) şi unei femeie (33 ani) pe caz de violenţă domestică 
(abuz fizic, sexual, emoţional). 
 

 
II. Activităţi de conştientizare şi educare 

 
 
2005 - lansarea Centrului de Resurse de Gen - A.L.E.G. pune la dispoziţie publicului larg 
o bibliotecă cu peste 500 de cărţi, studii, publicaţii şi materiale informative  pe teme legate 
de egalitatea de  gen şi drepturile femeii, precum şi surse de documentare în format 
electronic. Donator: Network of Eas-West Women. 
 
 
 
 
 
 
Octombrie 2005 - Festivalul Egalităţii de Gen –II: Acţiuni stradale, competiţii sportive, 
studiu privind violenţa în cluplu prin sondaj public local, seminar pentru asistenţi sociali, 
medici şi poliţişti. Parteneri: Teatrul pentru Copii şi tineret “Gong”, Compartimentul pentru 
Prevenirea Criminalităţii din cadrul Poliţiei şi Kiss FM.  
1. Puzzle Uman. 20 de voluntari A.L.E.G. au purtat panouri cu mesaje de promovare a 
egalităţii şi combaterii violenţei şi discriminării. Voluntarii au realizat un sondaj cu privire la 
atitudinile sibienilor faţă de violenţa în cuplu. 
              

 

2. Unele rufe se spală în public - RUPE TĂCEREA – acţiune împotriva 
agresiunilor sexuale. Trecătorii au pictat tricouri cu mesaje legate de o 
experienţa personală; tricourile au alcătuit o expoziţie care a imitat ideea de rufe 
agăţate pe sfoară. Scopul acţiunii a fost de a sublinia că actele de agresiune 
sexuală nu sunt o problemă privată, ci una publică. Toleranţa societăţii faţă de 
această infracţiune îi permite perpetuarea şi le condamnă pe victime la tăcere şi 
ruşine. Am dorit să combatem miturile asociate cu agresiunea sexuală, în special 
mitul culpabilizării victimei. 

 

 



 

3. Tu ce crezi despre violenţa împotriva femeii?- eveniment cu scop de 
conştientizare şi dialog comunitar pe tema violenţei împotriva femeii şi a egalităţii 
de gen, adresat membrilor comunităţii care exercită un rol de influenţă socială, 
activând în următoarele domenii: autorităţi locale, poliţie, justiţie, educaţie, 
asistenţă socială şi psihologie.  

 
 

 
SUCCESE SI 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 miscări 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: Obţinerea acreditării ca furnizor de servicii sociale de la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială 
 
 


