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I. Programul de consiliere psihologică 

 
Serviciului de consiliere psihologică, s-au adresat femei şi tinere care s-au găsit în 
situaţii problematice, copleşite de emoţii puternice. 
În urma şedinţelor, în 80% dintre cazurile consiliate s-a constatat un lucru alarmant: 
femeile/tinerele care au apelat la consiliere pentru diferite cauze- violenţă 
domestică, probleme în relaţia de cuplu, anxietate- în urma discuţiilor de-a lungul 
şedinţelor se ajungea la dezvăluirea agresiunii/abuzului sexual trăit în trecut, 
conştiente sau nu de acest lucru, la vârste de 13-17 ani. Sentimentele legate de 
traumă sunt de obicei greu de suportat, majoritatea dintre persoanele care se află 

în aceste situaţii  preferă să nu vorbească despre ele, dar ele există şi trebuie înţelese şi depăşite.   
S-au înregistrat 2 cazuri de agresiune sexuală (s-a colaborat cu DGASPC), 4 cazuri de violenţă domestică (abuz 
fizic, verbal, emoţiolal), 3 victime (34, 35,40 ani) au fost sprijinite în găsirea unui  adăpost, s-a colaborat cu poliţia. În 
cazul unei femei (40 ani)  s-a colaborat cu un avocat. În 6 cazuri s-a oferit informare, suport şi orientare 
adolescentelor aflate în situaţii vulnerabile, sprijin în dezvoltarea capacităţilor necesare rezolvării problemelor/găsirii 
de alternative sănătoase. 
 
 

II. Activităţi Educative şi de Conştientizare 
 
 
Ianuarie 2008 - A.L.E.G. on-line - ALEG a creat în sprijinul serviciului de consiliere 
pentru adolescenţi adresa de messenger ID : aleg_romania 
 
 
 
 

 
 
Februarie 2008 - Sesiuni educative în cadrul Grupului Şcolar CFR cu tema : 
Violenţă şi agresivitate interumană, combaterea violenţei. Au participat 54 de 
elevi. Partener de proiect Inspectoratul Judeţean Şcolar. Parteneri: Inspectoratul 
Judetean Scolar, Grupul scolar CFR Sibiu. Finanţator: Global Fund for Children 
 
 
 
 
 
Mai 2008 - Dezbaterea publică: “Egalitatea de gen în luarea deciziilor-
experienţe pozitive vs. Experienţe negative”. Participanele- femei active în viaţa 
publică, din sfera politică de la nivel local şi din cadrul institutiilor publice- şi-au 
împărtăşit propriile experienţe şi puncte de vedere despre discriminare şi au 
dezbătut următoarele subiecte: Sunt femeile cu adevărat parteneri egali în viaţa 
publică sau trăim încă într-o societate patriarhală? Partener: Teatrul pentru Copii 
şi Tineret Gong. Finanţator: Global Fund for Women 
 

8 -10 Decembrie 2008 - Campania "16 zile internaţionale de combatere a violenţei împotriva femeii". - acţiuni 
publice cu rol de conştientizare şi informare cu mesajul „Prin indiferenţă 
permiţi violenţa”. 
 
1. Expoziţia Martorelor Tăcute –  expoziţe simbolică cu siluete roşii care 
prezentau  cazurile unor femei ucise în urma violenţei în familie/cuplu. Fiecare 
siluetă a avut inscripţionată povestea unui caz din judeţul Sibiu, datele fiind 
furinizate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Rolul expoziţiei a fost de a 
sublinia că violenţa în cuplu poate fi fatală. Conform statisticilor ANPF, de la un 



an la altul numărul femeilor ucise creşte. Acţiunea a urmărit conştientizarea publică, ţinta fiind aprinderea unei 
lumânări pentru fiecare femeie ucisă, cu ajutorul publicului sibian. Iluminaţia a a avut peste 200 de participanţi. 
 
 

2. In holul Teatrului pentru copii si tineret-Gong a avut loc un vernisaj de pictură şi 
fotografie. Au fost expuse lucrări legate de mesajul „Prin indiferenţă permiţi 
violenţa”. Expoziţia s-a adresat în special elevilor/tinerilor, a avut rolul de a întrerupe 
lanţul prin care violenţa în familie şi acceptarea ei se transmite de la o generaţie la 
alta. Partenerii evenimentului: Primaria Sibiu prin compartimentul Domeniul Public, 
Teatrul pentru copii si tineret Gong. Artişti: fotograf Robert Csizer şi Catrinel Ioan. 
Finanţator Global Fun for Women. 

 
 

III. Proiecte 
 

 
2006-2008-Clubul fetelor- Activităţi periodice educative şi de consiliere pentru 
adolescente (15-18 ani) aflate în situaţie de risc social. Scop: educaţie privind 
combaterea sarcinilor nedorite şi BTS, prevenirea violenţei domestice, 
întărirea stimei de sine. S-a adresat următoarelor categorii de tinere: 
 
 
** 7 eleve din cadrul CSC Gulliver şi Orlat care provin dintr-un mediu 

instituţionalizat şi care se afă în faza de tranziţie spre o viaţă independentă.  
** 10 eleve din cadrul internatului Colegiului tehnic de Industrie Alimentară 
Terezianum care provin din mediul rural şi urmează o formă de învăţământ la 
Sibiu.  
** 6 eleve care provin din mediul rural şi care urmează o formă de învăţământ 
la Sibiu.  
** 9 eleve din cadrul Liceului Teoretic “C. Noica”.  
Proiectul a beneficiat de finanţare timp de 2 ani din partea Global Fund for 
Children şi s-a desfăşurat în parteneriat cu DGASPC Sibiu şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Sibiu. 
 

   
Septembrie 2008 - sept. 2010 A.L.E.G. implementează un proiect de 
Parteneriat  Grundvig - Învăţare pe tot Parcursul Vieţii: “Kitchen Learning”, 
cu scopul de a încuraja schimbul cultural şi de a sprijini dezvoltarea de noi 
abilităţi în rândul femeilor peste 50 de ani, construind pe baza tradiţiilor. 
A.L.E.G. participă cu 12 mobilităţi şi 6 beneficiare în cadrul activităţilor. Co-
ordonator: Mundig, Austria, parteneri din Germania, Italia, Slovacia si Cehia 
Proiect finanţat prin Fonduri Europene, derulate în România prin ANPCDEFP. 
Suma finanţării pentru A.L.EG.: 15 000 EUR 
 

 
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, 2008: 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” 
2007: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu pentru „Cel mai bun coordonator de Voluntari” 
2007: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu- „Clubul fetelor” a fost selectat drept „proiectul 
anului” 


