RAPORT 2009
I.

Programul de consiliere psihologică

Serviciului de consiliere psihologică a înregisrat 18 cazuri (peste 50% dintre
cazurile de VD sunt din afara Sibiului-comune). Marea majoritate a cazurilor
au fost referite de către autorităţile publice (ex. Poliţie, Direcţia Muncii), dar
suntem contactaţi şi în mod direct de către victime sau membri familiilor
acestora care află despre serviciile noastre de pe internet sau prin mijloacele
locale de informare. În unele cazuri de violenţă domestică oferim consiliere
juridică sau sprijinim victima să facă faţă şi să inţeleagă procedurile legale sau
încercam să-i rezolvăm şi alte nevoi sociale. Două dintre femei si-au adus şi copiii la consiliere.
Inspectoratul de Poliţie ne-a solicitat sprijinul în medierea unui conflict de violenţă domestică dintr-o zonă
rurală.
Cazuistică:
Violentă domestică: 12 cazuri, dintre care: 3 victime fară copii, pentru 4 victime s-au contactat organizatii
care ofereau afăpost pentru ele şi copii, 1 victimă a fost îndrumată către un avocat.
Trafic de persoane 1 caz- s-au oferit date de contact cu institutiile din Vaslui care pot oferi sprijin.
Viol-1 caz, consiliere telefonică, oferirea de informatii privind ONG-urile de profil din Bucureşti.
Consiliere sportivă cazuri (tenis) 2 cazuri (băieţi 11, 12 ani)- au avut loc 6 şedinţe/copil. Şedinţele au vizat
îmbunătăţirea performanţelor sportive, motivaţia, gestionarea frustrărilor în urma esecurilor sportive, lucrul
în echipă, încrederea în forţele proprii etc.
1 caz (băiat, 7 ani) consiliere psihologică privind sexualitatea
1 caz (barbat, 28 ani) dependenţă de alcool- caz referit către Asociaţia Crucea Albastră.
În cazurile în care erau copii s-a colaborat cu Protecţia Copilului şi Servicil Public de Asistenţă Socială.
3 liceeni au apelat la A.L.E.G. pentru a primi informaţii/date pe tema agresiunilor sexuale, abuz, viol pentru
a participa la un concurs între licee. Le-au fost puse la dispoziţie materiale, date satistice, studii, cercetări
privind tema de concurs.
II.

Activităţi Educative şi de Conştientizare
Februarie 2009- Campanie de recrutare de voluntari şi promovare a serviciului de
consiliere psihologică din cadrul A.L.E.G., afişe amplasate în diferite locaţii accesibile
publicului larg. Din 2009, A.L.E.G. beneficiază din partea Primăriei de un spaţiu de afişaj
gratuit în Pasajul Subteran din zona centrală.

Martie 2009 - Mărţişor pentru femeile aflate în dificultate- au fost
vizitate peste 150 de femei şi tinere din Centrele de Plasament Gulliver
din Sibiu şi Orlat, Aşezământul Insula Speranţei, Instituţii de învăţământ.
Echipa ALEG a oferit câte un mărţişor dulce celor cărora viaţa le aduce
prea adesea un gust amar. Mărţişorul a fost însoţit de mesajul: „Voi
sunteţi puternice şi nu trebuie să acceptaţi să fiţi victime”. Proiect în
colaborare cu DGASPC, ISJ Sibiu.

Aprilie 2009- Colaborare cu ziarul local „Sibiu 100%”. A.L.E.G. publica în
mod regulat un articol în ziarul săptămânal Sibiu 100%, una dintre cele mai
citite publicaţii din media locala distribuită gratuit în judeţ. A.LE.G. are
oportunitatea de a educa şi informa publicul pe teme ce ţin de violenţa
împotriva femeii şi egalitatea de gen.

29 mai 2009- Toţi diferiţi, toţi egali- acţiune dedicată elevilor claselor a
II-a din cadrul Colegiului O. Goga, Liceul de Artă şi Şcoala Specială nr. 2
din Sibiu. Echipa A.L.E.G. a implicat copiii în activităţi privind tematica
non-discriminării prin care s-a urmărit promovarea unor atitudini tolerante
faţă de diversitate în rândul copiilor. Sesiunea s-a încheiat cu o activitate
creativă în care copiii au avut ocazia de a personaliza tricouri cu mesaje concepute de ei. Tricourile au fost
expuse în incinta Bibliotecii ASTRA, ulterior se va tipări un pliant cu aceste mesaje. Partener de proiect:
Biblioteca ASTRA Sibiu, filiala copii.
Iunie 2009- Conferinţa „Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a
traficului de persoane”. Asociaţia A.L.E.G. a fost invitată să susţină o
prezentare privind tematica traficului de persoane în general dar mai ales
cu privire la judeţul Sibiu. Organizatori: Fundaţia Hanns Seidel şi
Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului României.

Iulie 2009- ALEG face parte din grupul de lucru alături de alte ONG-uri şi instituţii
publice din judeţ cu atribuţii în domeniul violenţei în familie. S-a lansat Ghidul de
intervenţie în cazurile de violenţă în familie realizat de specialiştii din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Familiei. Organizator: Direcţia de Muncă şi Protecţie
Socială Sibiu.

Iulie 2009 - Workshop cu tema “Depăşiţi stereotipurile de gen. Daţi
talentului o şansă” Campanie de conştientizare a companiilor în ceea ce
priveşte combaterea stereotipurilor de gen. Asociaţia A.L.E.G. a fost invitată
să susţină o prezentare privind activităţile desfăşurate privind tematica
combaterii stereotipurilor de gen. Organizator: Camera de Comerţ şi Industrie
Sibiu.

Septembrie 2009- Participare la Festivalul naţional al organizaţiilor
nonguvernamentale din România, pentru promovarea activităţilor în rândul
cetăţenilor, a atrage voluntari, a stabili parteneriate, pentru a atrage finanţări.
Organizator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

În cadrul celor 16 zile internaţionale de combatere a violenţei împotriva femeii A.L.E.G. a organizat trei
evenimente cu rol de conştientizare şi informare, cu mesajul „Violenţa în familie nu e poveste”:

10 decembrie– Ziua Drepturilor Omului: Copiii schimbă povestea- 36 de
elevi din Sibiu au participat la acţiunea organizată pe tema violenţei în
familie. S-a plecat de la povestea Cenuşăresei Nu e Poveste de pe site-ul
Fundaţiei Sensi-Blu (www.nuepoveste.ro), copiii au creat o nouă poveste
prin desen. Lucrările şi mesajul lor au fost postate pe site, contribuind astfel
la responsabilizarea adulţilor de care depinde schimbarea reală în ce
priveşte violenţa în familie. Acţiunea a avut loc in parteneriat cu Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu.
10 decembrie– Ziua Drepturilor Omului: Liceenii discută despre
violenţa împotriva femeii ca încălcare a drepturilor omului- 48 de elevi
de la Colegiul Naţional Gh. Lazăr împreună cu profesoara care le predă
materia Drepturile Omului au participat la o discuţie despre violenţa
împotriva femeii pornind de la filme documentare din arhiva ASTRA Film.
Liceenii au aflat despre convenţiile ONU, legislaţia românească în acest
domeniu şi au discutat despre cum pot avea legile un impact în realitate,
în viaţa omului de rând. Acţiunea a avut loc la sediul cinematecii ASTRA Film Sibiu.
15 decembrie – 700 de lumânări pentru Martorele Tăcute- acţiune
stradală cu silutele roşii reprezintând simbolic femei care şi-au pierdut
viaţa din cauza violenţei domestice. Siluetele purtau povestile cazurilor din
judeţul Sibiu. Conform statisticilor Agenţei Naţionale pentru Protecţia
Familiei, în ultimii 5 ani în România s-au înregistrat 723 de decese
datorate violenţei în familie. A.L.E.G. a încercat să aprindă cu ajutorul
trecătorilor 700 de lumânări pentru a sublinia că violenţa în familie nu e o simplă poveste, că ea poate fi
fatală.
III.

Proiecte

Martie 2009 – martie 2010: A.L.E.G. paticipă ca partner la implementarea
proiectului Daphne JoinTheNet IV, condus de organizaţia Terapeutische
Frauenberatung din Germania.
În perioada 10-15 mai 2009 a avut loc sesiunea de Formare de
formatori: “Tulburări de stres post-traumatic ca şi consecinţă a
violenţei sexuale împotriva femeilor şi fetelor - recunoaştere,
consiliere şi recomandări competenţe”. În cadrul proiectului, ALEG
urmează să susţină o serie de 10 formări privind tematica tulburărilor de stres post-traumatic cu un număr
de 100 de beneficiari.
Iunie 2009 - Strategia UE – Bugete sensibile la dimensiunea de gen,
Sept. 2008 – sept. 2010. A.L.E.G. este responsabilă de realizarea unor
studii privind Influenţa politicilor UE de egalitate de gen în domeniul
financiar asupra legislaţiei româneşti şi Situaţia financiară a femeilor şi
organizaţiilor pentru femei din România şi schimbările după aderare. Studiile au fost prezentate la
conferinţa internaţională din iunie 2009 la Viena.
Partener: Nezwerk Oesterreichischer Frauen-und Maedchenberatungsstellen, Austria.

IV.

Formări

Septembrie 2009- “Instruire în domeniul abilităţilor de viaţă“ din cadrul
programului „Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor
dezavantajate”. Organizator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Noiembrie 2009- Participare la Conferinţa anuală- ediţia I- Intervenţii prin Terapia
prin Joc şi Dramaterapie asupra copiilor şi adulţilor abuzaţi sexual.
Organizator: Asociaţia de Terapie prin Joc şi Dramaterapie.

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”
2009: A.L.E.G. a trecut cu succes de Inspecţia socială privind activităţile desfăşurate privind combaterea
violenţei domestice.

