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I. Programul de consiliere psihologică 

Problemele pentru care au solicitat sprijin beneficiarele noastre au fost:  
dispoziţie proastă, stare de plâns, pierderea poftei de viaţă, scăderea stimei de 
sine, anxietate socială, lipsa speranţei pentru viitor, tulburări de alimentaţie, 
suferinţe trăite în urma abuzurilor. 
S-au înregistrat 6 (29-42 ani) cazuri de violenţă domestică (abuz fizic, emoţional, 
verbal) dintre care 4 au fost referite către un centru care oferă Adăpost, celelalte 

2 din cauza serviciului şi a faptului că locuiau în zona rurală au întrerupt şedinţele.  
S-a consiliat o beneficiară pe caz pe consum de alcool, s-a încercat spitalizarea şi internarea într-un centru de 
dezalcoolizare, doamna în cauză nu a cooperat, după 5 şedinţe a fost scoasă din evidenţă. Într-un caz de agresiune 
sexuala (fată, 11 ani)- familia şi fata a fost consiliată şi ajutată să treacă prin procese, spitalizări, anchete la poliţie.  
S-a acordat consiliere psihologică unei familii-mamă-fiu. 
 
 

II. Activităţi de conştientizare şi educare 
 

 
Mai 2007: participare la Adunarea Generală a Reţelei G.E.N. la Bucureşti, şi curs pe 
tematica Egalităţii de Gen. Din partea A.L.E.G. a participat vicepreşedinta, Cristina Marcu. 
 
August 2007. Curs pe tema Advocacy şi Lobby organizat de Reţeaua G.E.N. Din partea 
A.L.E.G. a participat voluntara Simona Muntean. 
 
 
 
 

 
Septembrie 2007 - Caravana Info Social – acţiune de informare publică privind serviciile sociale 
organizata de Crucea Rosie, filiala Sibiu. Femeile aflate într-o situaţie de marginalizare socială 
sunt mai expuse riscului de abuz. În ideea prevenirii violenţei, A.L.E.G. a urmărit să informeze 
femeile aflate în dificultate despre dreptul lor de a spune NU violenţei şi de a ştii unde să se 
adreseze în caz de nevoie. 
 
 

 
Noiembrie 2007 - Festivalul Egalităţii de Gen- ediţia a IV-a-  campanie anuală 
de conştientizare publică adresată tinerilor, urmăreşte prevenirea violenţei si a 
discriminării între sexe. “Împreună împotriva discriminării!” tema festivalului a fost 
în concordanţă cu Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi, declarat de 
Comisia Europeană: nediscriminarea. 47 de elevi au luat parte la ateliere 
creative şi sesiuni educative pe teama combaterii discriminării din cadrul liceului. 
Parteneri: Inspectoratul Judeţean Şcolar, Liceul de Construcţii şi Arhitectură 
“Carol I”. 

 
 
Decembrie 2007 - Gala Voluntarului : A.L.E.G. a 
obţinut pentru al doilea an consecutiv Premiul pentru cel 
mai bun proiect al anului : „Clubul fetelor”, şi premiul 
„coordonatorul de voluntari al anului”, gala organizată 
de Crucea Roşie, filiala Sibiu. 



 
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 
 
2006: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu – „Corpul meu îţi aparţine” a fost selectat drept 
„proiectul anului” 
 
 


