
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Raport 2013 



Despre A.L.E.G. 

A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva femeii 
si promovării egalității de gen. Ne desfășurăm principala activitate pe plan local, în judetul Sibiu, dar suntem totodată punct 
focal al rețelei europene WAVE (Women Against Violence Europe) iar din noiembrie 2010 suntem membri AWID 
(Association for Women’s Rights in Development), și ai rețelei ASTRA (reţea regională pentru sănătatea sexuală, 
reproductivă şi drepturile femeii în Europa Centrală și de Est). In perioada 2008-2010 am fost parteneri în 3 proiecte cu 
finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul programelor Daphne și Grundtvig, iar în 2011-2013 am implementat 3 
proiecte Tineret în Acțiune. La nivel local facem parte din Comitetul consultativ privind Șansele Egale și Sibiu Social- 
Reţeaua Furnizorilor de Servicii Sociale. 
 
A.L.E.G. este acreditată din 2005 și reacreditată la fiecare 3 ani de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii 
Sociale Sibiu, ca furnizor de servicii sociale în cadrul Centrului de consiliere și informare privind egalitatea de gen prin 
următoarele servicii: 
- Consiliere și terapie pentru victimele violenței bazate pe diferența de gen - cu scopul de a oferi suport psihologic în situații 
de criză, dar și programe individualizate de terapie pe termen lung pentru prelucrarea traumei. Consilierea este gratuită.  
- Activităti educative și de conștientizare privind violența împotriva femeii și egalitatea de gen. Activități cu scopul prevenirii 
violenței de gen (violență familială, abuz sexual, trafic de persoane, hărțuire etc.) adresate în special tinerilor: sesiuni 
educative în școli, tabere educative, campanii publice etc. 
- Activități de lobby și advocacy pentru modificări legislative la nivel național în domeniul combaterii violenței domestice. 
 

 
Personal, membri şi voluntari:  
Preşedinte: Sissi Samec 
Vice-preşedinte: Liviu Gaja 
Director: Camelia Proca 
Membri: Irina Costache Silvana Diana Vulcan, Fabian Bădoi 
Angajaţi: director-expert în drepturile femeii, psiholog şi contabil  
Voluntari: 45, în special liceeni - numărul acestora variază în funcţie de perioada în care se desfăşoară activităţile/proiectele 
şi de opţiunile personale. 
 
Finanţatori și venituri: 
Global Fund for Children: 13.000 USD  
Programul Daphne: 35.000 Euro (2 ani) 
Uniunea Europeană - Programul T ineret în Acțiune: 4850 Euro  
AVON Cosmetics: 5000 USD (pentru 2 ani) 
FDSC – Fondul ONG Relații bilaterale: 2485 Euro 
Junior Chamber International (Acționăm Responsabil): 10.000 lei  
Consiliul Judeţean Sibiu: 500 lei  
 
Parteneri locali: 
Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu 
Biblioteca Judeţeană ASTRA 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu 
Serviciul de Probaţiune Sibiu din cadrul Tribunalului Sibiu 
Asociaţia Femeilor din Sibiu 
Consiliul Județean al Elevilor Sibiu 
 
 



I. Programul de consiliere psihologică  
 

În cursul anului 2013 un număr de 23 de femei în situații de violență în familie și o victimă a unei agresiuni sexuale au 
contactat serviciul de consiliere din cadrul A.L.E.G. Femeile care ne-au 
contactat în 2013 provin din următoarele localităţi: Sibiu, Agnita, Avrig, Cristian, 
Gura Râului, Râu Sadului, Ocna Sibiului, Alba Iulia, Bucureşti. Vârsta femeilor 
este cuprinsă între 25 și 46 ani, în toate cazurile femeile aveau cel puțin 1 
copil. Copiii victimelor violenței în familie au o vârstă cuprinsă între 5-16 ani. 
Modul în care victimele s-au adresat serviciului a fost direct, prin telefon, e-mail 
sau prin intermediul altor instituții (SPAS, DGASPC, Poliție, T ribunal, ONGuri).  
În toate cazurile s-a oferit informare și îndrumare cu privire la drepturile victimei 
și proceduri conform legislației în vigoare (în special ordinul de protecție), 
servicii  de suport disponibile la A.L.E.G. și la alte instituții.  Prin consiliere 
telefonică am sprijinit un caz din Mediaș să întocmească și să depună cererea 

pentru ordinul de protecție. Pentru cazurile din alte orașe unde existau alternative de suport, A.L.E.G. a referit cazuri către 
alte centre pe violenţă domestică din Alba Iulia, Bucureşti. Victimele din Sibiu care necesitau adăpostire într -un centru de 
primire în regim de urgență, s-a colaborat cu Asociația Femeilor din Sibiu. 
6 dintre femei au solicitat și urmat la A.L.E.G. consiliere pe termen lung, constând în întâlniri regulate la sediul A.L.E.G., pe 
o perioadă ce poate varia între 1 lună și 6 luni. Unele victime întrerup consilierea din motive personale dar au posibilitatea 
de a relua la cerere ședințele. Consilierea pe termen lung începe cu o explicarea fenomenului violenței (cauze, efecte, tipare 
de comportament), evaluare a riscurilor, bazată pe auto-evaluarea victimei care este discutată cu consilierul și apoi de 
comun acord se stabilește un set de măsuri de siguranță necesare, precum și un plan de consiliere în funcție de schimbările 
pe care victima și le dorește. Faţă de alţi ani, s-a observat o creştere a cererilor privind consilierea juridică şi psihologică în 
cazurile de divorţ (5 cazuri). Au primit informații privind procedurile de divorţ, de partaj, încredinţarea copiilor, rolul m edierii, 
rolul ordinului de protecţie (s-a colaborat cu un avocat şi cu vicepreşedintele Tribunalului Sibiu pentru informaţii 
suplimentare). În 4 cazuri femeile au fost sprijinite în completarea Ordinului de Protecţie, din care 2 au fost depuse . 
În 6 cazuri s-a oferit consiliere mamă-copil atât pentru prelucrarea şi înţelegerea traumelor provocate de asistarea la actele 
de violenţă din familie, cât şi sprijin în cazuri de divorţ/separare de soţ/partener. Aceştia au fost ajutaţi să -şi recapete 
încrederea şi stima de sine, să descopere noi resurse în ele însele, resurse care să le ajute să meargă mai departe şi să 
ducă o viaţă sănătoasă, lipsită de violenţă. 
Femeile consiliate au trăit și încă mai trăiesc conflicte emoționale puternice, experimentează situații conflictuale de tip iubire-
teamă faţă de partenerul/soţul lor, care alternează între un comportament afectuos și unul violent tipic ciclului violenței. 
Ieșirea din acest tipar al violenței se desfățoară destul de dificil, mai ales dacă femeia este singură și nu are niciun sprijin din 
partea familiei, prietenilor etc. 
 
Exemple de cazuri 
(1) Dana în vârstă de 25 de ani, mamă a 3 copii, în martie a depus cerere pentru emiterea Ordinului de protecție, a 
colaborat cu un avocat care a sprijinit-o pe tot parcursul divorțului și care a îndrumat-o către serviciul A.L.E.G. de consiliere 
să înțeleagă mai bine fenomenul violenței prin care trecea. S-a lucrat atât cu ea, cât și cu fiica de 5 ani. A reușit să înceapă 
o viață nouă, s-a mutat din localitatea unde trăia fostul soț, a locuit o perioadă în chirie după care a plecat din țară împreună 
cu copiii, la părinți. 
(2) Ioana, 34 de ani, mama unui băiat de 9 ani. După ani buni de violențe fizice, amenințări, control, Ioana a apelat la 
serviciul de consiliere A.L.E.G. După câteva ședințe în care i s-a explicat fenomenul violenței și efectele acestuia asupra ei 
și a copilului, a decis să se rupă de partener și să-și refacă viața. Împreună am completat Ordinul de protecție, a fost 
sprijinită să-și găsească o nouă locuință în chirie iar băiatul a fost înscris într-un Centru de zi unde să-și petreacă timpul cât 
timp mama este la serviciu. În acest caz s-a colaborat cu SPAS Sibiu.  

 
Consiliere online  
În 2013, A.L.E.G. a beneficiat de refacerea site-lui www.aleg-romania.eu și de un concept mai prietenos utilizatorilor. În 

reconstrucția site-ului s-a pornit de la nevoile de informare ale victimelor și au 
fost create butoane speciale pentru victime și consiliere, inclusiv posibilitatea 
tehnică de consiliere online, prin logare. Urmează să fie achiziţionate soft-ul 
pentru construcția unei baze de date în condiții de confidențialitate şi 
pregătirea tehnică a personalului pentru consilierea online. 
Butonul pentru victime include informații despre violența familială, cauze, 
efecte, rolulul consilierii, precum și trimitere spre Harta Serviciilor elaborată în 
cadrului proiectului Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a 
modificărilor din Legea 217 din 2003 Republicată, în special a ordinului de 
protecţie, implementat de Transcena în parteneriat cu alte ONG-uri, printre 

care și A.L.E.G. Serviciul de consiliere beneficiază din martie 2013 de un nou sediu și condiții îmbunătățite 

http://www.aleg-romania.eu/


II. Proiecte 

 
Mai 2013 – martie 2014, Educaţie pentru combaterea violenţei de gen prin teatru şi metode de acţiune  (Teatru contra 

violenței de gen). Obiectivul principal al proiectului este prevenirea şi combaterea violenţei de gen folosind metode de 

acţiune, teatru şi peer education. Proiectul a inclus sesiuni interactive de formare pentru membrii echipei de implementare 

pe următoarele teme: violența de gen în rândul tinerilor, peer education 

(educație de la egal la egal), dezvoltarea abilităţilor personale şi de 

exprimare verbală şi gestuală. T inerii din echipa de proiect au conceput 

două scenarii de teatru forum pe care le-au  pus în scenă în cadrul 

Festivalului Egalității de Gen și la Gala pentru SuperVoluntari. 

Reprezentațiile au oferit ocazia tinerilor spectatori să se implice în 

rezolvarea situației problemă 

descrisă în spectacol - o 

situație de bullying între 

colegi, complicată prin hărțuirea profesor-elev. Adolescenții din public au 

găsit soluții ingenioase pentru problema prezentată și le-au aplicat cu tact, 

reușind să schimbe în bine deznodământul spectacolului. 

Odată cu începerea anului școlar, echipa de proiect a conceput situații de 

teatru descompus bazate pe ceea ce învățaseră la sesiunile de formare sub 

îndrumarea unei actrițe profesioniste, Doriana Tăut, și au mers în 3  școli 

(Liceul Teoretic O. Ghibu, Colegiul Tehnic Independența și Liceul Tehnologic H. Coandă) ca peer educators, transmițând 

colegilor cunoștințele dobândite despre evitarea și aplanarea situațiilor de 

violență de gen, în total un număr de 300 de elevi au fost implicați în acest 

proiect, un modul de 3 ore). Proiectul a  fost premiat în cadrul Galei Acționăm 

Responsabil.  

Statistici  
Prin chestionare iniţiale şi finale aplicate de echipa de proiect în cele 3 unităţi 

de învăţământ incluse în proiect s-a urmărit nivelul de cunoştinţe şi atitudinile 

liceenilor despre violenţă şi evaluarea sesiunilor educative. La început o mare 

parte dintre tineri asociau violența în principal cu vătamarea fizică, 32% dintre 

cei chestionați răspunzând că pentru ei violența înseamnă bătaie. Foarte 

puțini (sub 5%) recunoșteau violența economică, psihologică sau sexuală. În 

urma sesiunilor 11%  enumerau ca forme ale violenței de gen violența 

psihologică și 15% pe cea sexuală, ceea ce indică o schimbare în ce privește 

cunoștințele despre formele violenței de gen.  53% dintre elevi consideră că și -

au schimbat în foarte mare și mare măsură părerea despre violența de gen prin 

acest proiect. Mai mult, 46% dintre elevi sunt de părere că ar fi foarte utilă 

introducerea unei materii cu titlu „Educație pentru prevenirea violenței de gen” în 

programa școlară. Proiectul a fost premiat în cadrul Galei Acționăm 

Responsabil. 

Echipa proiectului: Bianca Drotleff, Diana Lupu, Denisa Stănilă, Sandra Popimoise, Ioana Șurubaru, Dariana Nistor, 

Alexandru Gubiță, Emanuel Miron, Mihai Cătămescu, Călin Cociș, Dorian Olteanu, coordonați de Camelia Oană, Dorian a 

Tăut și Liviu Gaja. 

Finanțatori: Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, co-finanțat prin Federația Junior Chamber International 

Romania prin proiectul „Acționăm responsabil! – Rețeaua Socială RSC”. 

 

13-17.09.2013- Festivalul Egalităţii de Gen, aflat la ediția a 8-a, este o campanie 

educativă adresată tinerilor, ce urmărește prevenirea violenței de gen în rândul 

tinerilor și promovarea de modele de comportament bazate pe respect și egalitate de 

gen, prin metodele educației non-formale cuprinzând: teatru forum, biblioteca vie, 

expoziții interactive, ateliere creative etc. Violenţa de gen este favorizată de 

prejudecăţile şi stereotipurile ce fac din subordonarea femeii ceva firesc. 



Festivalul a cuprins: 

-două expoziții interactive oferite de Centrul Filia din București, una privind hărțuirea stradală și alta publicitatea 

ofensatoare, expozițiile fiind marcate și de dezbateri 

- despre luarea de atitudine a fost vorba în acțiunea Sibiu sancționează violența de gen, în care 12 voluntari A.L.E.G. au 

marcat prin autocolante spațiile publice din zona centrală  în care patronii au fost de acord să transmită clienților mesajul de 

a dezaproba și descuraja orice comportament abuziv 

- 2 spectacole de teatru forum cu un scenariu conceput și pus în scenă de 10 

voluntari A.L.E.G. Peste 50 de tineri din public au avut ocazia să se implice în 

găsirea unor soluții răspunzând la întrebarea: cum putem schimba modul cum 

acționează personajele astfel încât să avem un deznodământ pozitiv? 

- proiectarea materialelor video rezultate în urma apelurilor cu titlul Afară din 

cutia stereotipurilor de gen, lansate 

atât pentru tineri, cât şi pentru 

profesionişti în domeniu – montaje 

video cu exemplele personale de situații care i-au făcut să iasă din cutia 

stereotipurilor. Filmulețele sunt disponibile și online.   

- La Biblioteca Vie am doborât prejudecăți dând ocazia sibienilor să împrumute 

oameni-cărți pe teme de actualitate cum ar fi Roșia 

Montană (Nu poți să mă cumperi – povestea unei 

austriece care a refuzat o ofertă RMGC), dar și 

despre violența împotriva femeilor, feminism, bere 

și bărbăție, curajul de a fi tu însuți și de a ieși din 

cochilie sau cum poți să faci o carieră dintr-un 

hobby. Mulțumiri cărților vii care ne-au acceptat 

invitația: Eleonora Pokola, Alexandra Gruian, 

Daniela Cosma, Simona Maria Chirciu, Diana Ribana, Miky Paicu și Liliana Mihaela Stroe, 

și coordonatoarei Doriana Tăut. 

- La atelierul de stencils pentru egalitate de gen, cu ajutorul artistei Dana Andrei, 15 tineri 

au invățat să realizeze șabloane pentru o forde artă în spațiu urban, iar cu sprijinul lui Dan 

Perjovschi care ne-a împrumutat zidul de lângă Teatrul Național „Radu Stanca” pe care 

desfășoară un proiect propriu, am inclus simbolurile egalității de gen în acest ziar vertical al Sibiului. 

- la Sala Cavas, a avut loc reprezentația piesei de teatru Cutia de 

Carton, o comedie franceză de succes realizată de tinerii studenți 

actori din Sibiu 

Eveniment organizat în parteneriat cu Sibiu Bookfest, Casa de Cultură 

a Municipiului Sibiu, Asociația Proiect 1200, Geea Caffe, Teatrul 

Național „Radu Stanca”, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu, Asociația 

de prietenie Ille et Villaine și Centrul Filia din București.  

Eveniment în cadrul Agendei Culturale 2013 cu finanțare din partea 

Consiliului Județean Sibiu prin Biblioteca ASTRA și a Fondului Global 

pentru Copii. 

Ian. 2013 – dec. 2014  LOG IN- Laboratoare privind violenţa de gen în noile medii de comunicare online, proiect ce 

urmăreşte prevenirea şi combaterea violenţei de gen prin promovarea unor comportamente 

responsabile în rândul adolescenţilor în utilizarea reţelelor sociale şi internetului. Proiectul include 

ateliere de lucru şi ateliere creative în şcoli şi locuri frecventate de tineri pe baza metodologiei 

educaţie de la egal la egal (peer education). Proiect implementat în paralel în 4 țări, România, Italia, 

Lituania și Cipru. Proiectul include următoarele  etape: 1. Etapa de pregătire, în care partenerii 

testează şi îmbunătăţesc instrumentele de training ce vor fi utilizate în cadrul activităţilor  pilot; 2. 

Etapa de implementare (sesiuni educative în 4 ţări, inclusiv Româia); 3. Etapa de evaluare a impactului 

acţiunilor pilot; 4. Etapa de comunicare şi diseminare în care partenerii vor asigura multiplicarea largă a 

rezultatelor proiectului.  



În România, la Sibiu, A.L.E.G. implementează acţiunile pilot prin implicarea în 5 licee şi grupuri şcolare din medii sociale cât 

mai diverse: Colegiul Naţional O. Goga, Colegiul Naţional Gh. Lazăr, 

Liceul O. Ghibu, Liceul Terezianum şi Liceul Tehnic H. Coandă. 

Modulele educative produse de partenerii din Italia au fost adaptate 

contextului românesc cu ajutorul unui grup de lucru consultativ local, 

format din specialişti de la: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Poliţie 

(prevenirea criminalităţii), COJES (Comisia pentru egalitate de şanse) şi 

reprezentanţi ONG. 

Sesiunile pentru elevi implică 250 din cele 5 licee, iar modulul de training 

include 12 ore la fiecare clasă. T inerii formați  desfășoară activități de 

peer education cu alți 750 de tineri, prin întâlniri față în față  și/sau prin 

intermediul paginii web/Facebook a proiectului, filme de scurt metraj produse de elevi, spectacole etc. 

Sesiunile educative pentru părinți implică 400 de adulți (părinți, consilieri, psihologi etc), iar modulul adresat are o durată de 

de 6 ore. 

Finanţator: Comisia Europeană prin Direcţia Generală de Justiţie, Programul DAPHNE (grant JUST/2011/DAP/AG/3033)  

 
Martie 2013 - Martie 2015, Identificarea cazurilor de violență familială cu risc crescut și furnizarea de suport integrat 

victimelor și copiilor. Proiectul urmărește: 

- întărirea capacității echipei intersectoriale la nivel de județ în identificarea cazurilor de 

violență familială cu risc crescut  

- oferirea de servicii de suport integrate (informare, consiliere juridică/psihologică) victimelor 

și copiilor lor 

- prevenirea preluării modelului violent de către copiii martori la violența în familie 

- pilotarea metodologiei de identificare a cazurilor cu risc crescut pe o perioadă de 12 luni 

prin implicarea echipei intersectoriale şi a Poliţiei. 

- autoevaluarea riscului prin implicarea activă a victimei 

Finanțator: AVON prin campania de responsabilitate socială componenta lupta împotriva 

violenței domestice, concretizată prin Campania Respectului. 

 
III. Activități de advocacy, informare și conştientizare 

 
8.03.2013- Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a  modificărilor din Legea 217 din 2003 

Republicată, în special a ordinului de protecție. Proiectul a avut drept scop dezvoltarea unei campanii de advocacy 

concentrată pe instituțiile  relevante aplicării Legii 212/2003 

republicată, pentru a grăbi implementarea Strategiei Naționale în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a Planului de 

Acțiune propus în strategie, în mod special a ordinului de protec ție. 

Proiect realizat de Asociaţia TRANSCENA în parteneriat cu: 

GRADO, CPE, ARTEMIS Cluj, A.L.E.G. Fundaţia SENSIBLU, 

Centrul FILIA, Asociaţia FRONT. Pe 8 martie s-a lansat în paralel la 

București și Sibiu Studiul la nivel național privind implementarea 

ordinului de protecție, iar apoi pe 4 Decembrie a fost lansată la București și partea a doua a studiului, precum și un studiu 

legat de serviciile sociale. Proiect finanțat prin Open Society Institute. 

 

3-4.04.2013 – în cadrul Săptămânii "Să știi mai multe, să fii mai bun!" , ca parte a Campaniei V-Day, echipa A.L.E.G. a 

defășurat în cadrul Colegiului Național O. Goga și Liceului Tehnic Avram Iancu activități nonformale destinate fetelor V-Girls-

despre viața secretă a lui Barbie și băieților V-Boys-Campanie de combatere a violenței asupra femeilor din perspectivă 

masculină. Aceste teme au ținut cont  de alegerile elevilor. 

 

 

 

 

 



 

1-2.06.2013 - SmArtPark- A.L.E.G. a pregătit activități de educație pentru egalitate de gen pentru copii și părinți. Eveniment  

organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură iar A.L.E.G. 

participă în calitate de partener alături de alte instituții și organizații care 

desfășoară activități pentru copii. Printre activitățile din cortul A.L.E.G. 

enumerăm: activități de dezvoltare personală: Galeria Familiilor, Așa sunt 

fetele - așa sunt băieții, Elibereaz-o pe Barbie, Căutarea Comorilor. Prin 

scenete, desen, joc și competiții între echipe ne-am propuns să contrazicem 

stereotipurile de gen cu care se întâlnesc fetele, băieţii, dar și părinții,  să 

formăm  atitudini bazate pe respect şi acceptare a diferenţelor,  să 

încurajăm alternative non-violente de interac țiune și comunicare între copii 

și părinți, și să conştientizăm și părinţii cu privire la modelele de atitudini şi 

comportament pe care le oferă copiilor prin modul în care relaționează în familie și prin jucăriile pe care le cumpără celor 

mici. 

 
16-17.05.2013 - Camelia Proca, a participat la București „Masa rotundă îmbunătăţire a implementării Cap. IV Ordinul de 

protecţie din Legea 217/2003 Republicată”. Discuțiile au avut ca obiect rezultatele primului „Studiu Național privind 

implementarea ordinului de protecție”. Evenimentul a fost organizat de un grup 

de 9 organizații: Asociația Transcena, GRADO, CPE, Centrul FILIA, Asociaţia 

FRONT, ASOCIAŢIA ANAIS, A.L.E.G., Fundaţia SENSIBLU, Asociaţia Femeilor 

Împotriva Violenţei – ARTEMIS CLUJ în parteneriat cu DPC - Ministerul Muncii, 

Familiei, Protec ției Sociale și Persoanelor Vârstnice și coordonat de Asociația 

Transcena. La masa rotundă au participat magistrați, reprezentanții Ministerului 

Justiției, reprezentanți ai IGPR și 5 secții de polție din București. De asemenea 

au participat și reprezentanți ai Institutului de Cercetare și Prevenire a 

Criminalității și ai Institutului pentru Sănătatea Reproducerii Târgu Mureș. 

 
25.11.2013 - Martorele tăcute vorbesc!- În cadrul Zilei Internaţionale de Combatere a Violenţei Împotriva Femeii, ONG-

urile active în domeniul combaterii violenţei asupra femeilor au transmis un 

mesaj comun: INDIFERENȚA HRĂNEȘTE VIOLENȚA. Mesajul s-a adresat în 

special factorilor de decizie și celor responsabili de intervenția în cazurile de 

violență: judecători, procurori, polițiști, autorități publice locale. „Fiecare femeie 

este pe cont propriu. Agresorul, în schimb, primeşte constant câte o mână de 

ajutor. De la judecătorul care nu emite ordin de protecţie în timp util. De la 

tribunalul care decide să lase violatorii în libertate. (….) De la toţi cei care 

gândesc «dacă acceptă, înseamnă că-i place». De la rudele, vecinii şi prietenii 

care sfătuiesc femeia să-l ierte ca să nu se facă ea de ruşine.” La Sibiu, A.L.E.G. organizează pe 25 noiembrie în fiecare an 

evenimentul stradal Martorele Tăcute Vorbesc - sunt siluete roşii ce reprezintă simbolic femei care şi-au pierdut viaţa din 

cauza violenţei. Fiecare siluetă are inscripţionată povestea unui caz. Conform Institutului de Medicină Legală Sibiu, 181 de 

femei agresate de partener au solicitat eliberarea unui certificat medico-

legal în 2013. Din teamă și lipsă de încredere în instituții, multe femei 

îndură însă violenţa în tăcere. A.L.E.G. a invitat sibienii la o seară de 

veghe pentru a sublinia că violenţa asupra femeii nu e o simplă poveste 

pentru știri de senzație, ci o realitate la care contribuim cu toții prin 

indiferență. Împreună cu D.G.A.S.P.C. Sibiu și membrii echipei 

intersectoriale, s-au oferit materiale informative privind servicile disponibile 

victimelor violenței în județul Sibiu şi ordinul de protecţie. 

Evenimentul de la Sibiu a făcut parte dintr-o campanie naţională pentru 

siguranța femeilor în familie, în cadrul căreia mai multe organizaţii active în combaterea violenţei asupra femeilor 

desfăşoară activităţi în paralel la Bucureşti, Sibiu, Târgu Mureş şi Cluj Napoca.  

 

 



 

Demersuri și petiții: 

A.L.E.G. s-a numărat printre ONG-urile care au cerut Ministrului de Interne, printr-o scrisoare deschisă, să trateze cu 

maximă seriozitate cazul polițistei la Balș și să creeze un  sistem intern care să faciliteze anchetarea plângerilor agentelor 

de poliție care sunt victime ale abuzurilor sexuale comise de superiori și 

colegi, precum și aplicarea de urgență a unui protocol de prevenire a oricăror 

forme de hărțuire și abuz asupra angajatelor de gen feminin: „sunt necesare 

măsuri ferme care să elimine discriminarea de gen și să ofere aceleași șanse 

femeilor ca și bărbaților de a se afirma în structurile teritoriale ale Poliției și de 

a beneficia de un mediu de lucru sigur”. 

 

În ianuarie, A.L.E.G. a semnat petiția împotriva introducerii violului in Legea 

Medierii. Cerem amendarea legii și eliminarea violului din infracțiunile 

acoperite de aceasta. Sa presăm leguitorii să elimine această prevedere! Semnați PETIȚ IA iar cei din București participați la 

protest! 

 

În iunie A.L.E.G. a transmis prin intermediul rețelei ASTRA o declarație către 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în cadrul procesului de revizuire a 

modului în care România respectă Convenția pentru Drepturile Omului (Universal 

Periodical Review). Am pus accent pe problema sarcinilor în adolescență și 

problema violenței împotriva femeii - necesitatea de ratificare a Convenției de la 

Istanbul! 

 
IV. Dezvoltare organizațională  

În cursul anului 2013 echipa A.L.E.G. a participat la următoarele evenimente: 
 
 
28.03.2013 - Camelia Proca și Enikő Gáll au participat la Târgul furnizorilor de servicii 

sociale organizat cu ocazia zilelor asistenței sociale. Manifestarea a constituit un moment de 

reflecţie, de analiză şi proiecţii de viitor, de întâlnire a nevoii sociale cu răspunsul societăţii la 

aceste nevoi, de împărtăşire a experienţei proprii şi a modelelor de bună practică. A.L.E.G. a 

primit recunoașterea publică pentru contribuția la dezvoltarea sectorului social în județul 

Sibiu, pentru implicarea deosebită în viața comunității prin serviciile sociale dezvoltate și 

programele derulate. 

 
 

12.02.2013 - Enikő Gáll a participat la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului Compararea intervențiilor 

în cazurile de agresiune sexuală care a avut loc în Târgu-Mureș. 

 

În contextul unei mobilităţi finanțate prin  Fondul pentru Relaţii Bilaterale din cadrul Fondului ONG, reprezentantele 

A.L.E.G., Enikő Gáll şi Irina Costache în luna iulie au participat la o vizită de lucru în Islanda, 

la organizația STIGAMOT pe tema violenţei sexuale și grupurilor de suport. De la 

STIGAMOT am aflat cât este de important să lucrezi împreună cu legiutorii responsabili care 

au deschiderea de a coopta profesioniști în echipele lor de lucru. Cu ajutorul granturilor SEE 

și norvegiene și a Fondului ONG, ce încurajează parteneriatele cu organizațiile din Norvegia, 

Islanda și Liechenstein, sperăm să colaborăm cu STIGAMOT și să aducem din Islanda 

expertiza lor în domeniul violenței sexuale. Am vrea să beneficiem de expertiza lor atât în 

ceea ce privește oferirea de servicii specializate (inclusiv replicarea metodei grupurilor de 

suport și a unor campanii de informare și prevenire adresate adolescenților), cât și să întărim 

capacitatea de advocacy a organizațiilor din România pe acest subiect. Două proiecte au fost 

elaborate și depuse în cadrul Fondului ONG pentru aceste obiective. 

 
 



26-27.02. 2013 – Irina Costache a participat la Moscova; “Central and Eastern Europe Health Consultation/review of MDG 

implementation, Sănătate Maternă în regiunea Centrală și Europeană. Conferința  organizată de Rețeaua ASTRA și 

ICWWR și finanțată de WHO.  

 

 
Mai-iulie 2013 -  Enikő Gáll a urmat cursurile de formare în ocupaţia de Animator de 

centre de vacanţă - pregătire teoretică şi practică organizate de către Asociaţia de 

prietenie Ille et Vilaine în cadrul proiectului Impreună pentru un zâmbet de copil. 

Cursul este Certificat și recunoscut pe plan naţional şi internaţional, acreditat 

de CNFPA. 

 

 

23-24.03.2013- Călin Cociș a participat la București la workshopul Ura nu închide gura  

Cum răspundem hate-speech-ului online? Atelierele au oferit un spațiu de discuție, împărtășire de experiențe, cunoștințe 

și creativitate și găsirea unor strategii și modele de a lupta împotriva acestor violențe. 

 

În martie A.L.E.G. a participat la negocierile ONU - Comitetul pentru Statutul Femeii, 

ONG-urile femeilor au cerut ca valorile tradiționale să nu mai fie invocate pentru a 

justifica încălcări grave ale drepturilor femeii. Declarație semnată și de rețeaua 

ASTRA din care face parte A.L.E.G  

 

23.04.2013 - Irina Costache a partic ipat la București la lansarea proiectului Sexul vs 

Barza, un proiect de educație sexuală online realizat și destinat adolescenților și 

tinerilor. Lansarea proiectului a fost organizată de Programul Biblionet. 

 

24-25.04.2013 - Liviu Gaja și Camelia Oană au participat la sesiuni de informare privind rezultatele proiectului Competențe 

și instrumente pentru adoptarea responsabilității sociale și de mediu în cadrul organizațiilor societății civile în care 

A.L.E.G. a fost partener. 

 

26-28.05.2013 - Prin intermediul tinerei membre Georgiana Epure, A.L.E.G. a fost prezentă 

la evenimentul de deschidere al Săptămânii Europene a Tineretului, „Tinerii în prim plan”, 

la București, eveniment cu scopul aducerii în prim plan a initiațivelor naționale și europene 

de tineret și promovarea dialogului cu privire la politicile de tineret. Întâlnirea a urmărit 

identificarea principalelor probleme ale tinerilor la nivel național și conturarea unor potențiale 

soluții ce pot fi adresate de politicile de tineret, dar și schimbul de bune practici și transferul 

de cunoștințe între reprezentanții organizațiilor de tineret cu privire la proiecte și metode ce 

încurajează participarea. 

 

 

28-30.05.2013 - Miruna Roman a participat la Brașov la săptămâna antreprenoriatului feminin  organizată de Asociația 

Femeilor din Romania, prin proiectul ,,Șanse Egale și Respect – Instrumente antreprenoriale dintr-o perspectivă de gen”.   

 

3.06.2013 - la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu a avut loc sesiunea de 

mentorship ,,Poveste despre viitor’’, organizată de Consiliul Şcolar al Elevilor 

din Colegiul Naţional ,,O. Goga’’ Sibiu.  Activitatea s-a desfășurat sub forma 

unor ateliere, unde cei aproximativ 70 de elevi au stat de vorbă cu invitaţii pe 

teme legate de educaţie nonformală, implicare, autocunoaştere, educaţie 

digitală şi egalitate de gen. Participanţii au descoperit modalităţi de dezvoltare, 

administrare şi valorificare a propriilor talente, au înţeles faptul că educaţia este 

artă a formării omului de mâine şi au discutat cu entuziasm şi interes despre 

importanţa egalităţii între femei şi bărbaţi. 

 



19.06.2013 - Enikő Gáll a participat la la masa rotundă organizată de către Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane Centrul Regional Alba Iulia din cadrul campaniei de prevenire „A munci este un drept! A 

exploata munca este o infracțiune!” 

 

28.06.2013 - Camelia Proca și Enikő Gáll au participat la atelierul de lucru cu tema: „Protecția și asistarea victimelor 

violenței în familie. Aspecte practice, provocări și modele de intervenție în rețea” . În 

cadrul acestei întâlniri s-a constituit  prima rețea din România a Centrelor de adăpostire 

pentru victimele violenței în familie. Eveniment organizat de IEESR, Asociația Femeilor din 

Sibiu și Diakonia Rheinland. 

 

3-4.07.2013 - Camelia Proca a participat la Geneva la consultările societății civile din 

regiunea UNECE privind revizuirea ICPD (International Conference on Population and 

Development). La întâlnire s-a discutat raportul UNFPA – State of the Population 2013 și 

strategii de advocacy la nivel național și regional privind sănătatea reproducerii pentru 

viitoarea întâlnire și deciziile Comitetului ONU pentru Populație si Dezvoltare din aprilie 

2014. 

 
17.07.2013 - A.L.E.G. a fost invitată să țină o prezentare la conferința “IN-EGALITATE DE ŞANSE- „Activități pentru 

combaterea inegalităților bazate pe vârstă și dizabilități‟ în cadrul proiectului strategic “Centrul de Dezvoltare Personală şi 
Profesională CENTRUM” 
 
În august, A.L.E.G. a participat la proiectul  “Scoate voluntariatul din muzeu” ce și-a propus să aducă la cunoștința 

oamenilor din Sibiu important ̧a activităţii de voluntariat în dezvoltarea 

comunităţilor prin realizarea unui pictorial foto cu voluntarii ONG-urilor. Sesiunile 

foto ale A.L.E.G. au avut loc în Muzeul în aer liber ASTRA Sibiu și a surprins 

elemente specifice asociat ̧iei prezintând activitățile din spatele proiectelor 

noastre. Rezultatul s-a rega ̆sit într-o expozit ̧ie fotografică deschisă publicului 

sibian pentru a i ̂ncuraja implicarea acestuia în comunităţile locale. Echipa 

implicată în acest proiect, fotografii Gabriel Georg și Liviu Gaja și voluntarii 

Diana Lupu, Anamaria Halcea, Denisa Zăbavă, Carina Avram, Alexandru 

Dumniciuc, Cosmin Dumitru, Alexandru Gubiță.  

Proiectul realizat cu sprijinul Fundației Comunitare Sibiu și implementat de Asociația ReGenerația. 

 
10-12.10.2013 - Camelia Proca și Irina Costache au participat la Sofia la 

conferința anuală WAVE unde au susținut și o prezentare privind violența 

împotriva femeilor în România. Camelia și Irina au prezentat pe larg cazul polițistei 

din Balș precum și demersurile organizațiilor pentru drepturile femeilor în acest caz 

și rezultatele anchetei naționale privind hărțuirea sexuală în poliția română. 

 

4-6.11.2013 - Irina Costache a participat  la workshopul organizat de rețeaua 

ASTRA și ICWH (International Coalition for Women’s Health) pe tema  “Advocacy 

Strategies at the UN Level” . La workshop s-au discutat pași de advocacy care să unifice demersuri de nivel național  cu 

cele de nivel regional și internațional pentru a intări capacitatea de promovare a drepturilor femeilor atât în politici naționale, 

cât și în politici internaționale. S-au discutat și moduri eficiente de implicare a organizațiilor naționale în procese 

internaționale astfel încât să fie asigurată reprezentarea intereselor, problemlor și a agendelor specifice (de nivel grass – 

root) în dezbateri internaționale.  

 

7-9.11.2013 - Irina Costache a fost prezentă la Consultarea Regională UNECE privind dezvoltarea durabilă: Perspective 

din Europa și Asia Centrala privind agenda de dezvoltare post 2015.  La întâlnire Irina a vorbit pe scurt despre legătura 

dintre gen și migrație ca fenomen social cu impact serios în regiune UNECE. 

 
 



29.11.2013- Liviu Gaja a luat parte la discuțiile online organizate de EIGE  (European Institute 

for Gender Equality) în cadrul campaniei: Men against Violence: The White Ribbon 

Campaign, cea mai mare campanie de luptă împotriva violenței asupra femeilor care implică 

bărbați. Acesta fiind și unul dintre principiile de bază ale A.L.E.G., includerea bărbaților în 

promovarea egalității de gen, schimbarea implicând ambele sexe. 
 
4.12.2013 - Irina Costache a participat la București la lansarea în România a Campaniei 

Europene inițiată de European Women’s Lobby ”Acționează împotriva violului! Folosește 

Convenția de la Istanbul! ” 

3.12.2013 - Asociația COLORS Brașov  împreună cu A.L.E.G. au organizat cea de-
a VIII-a ediție a Galei SuperVoluntari  în care au fost acordate premii pentru 
voluntariat organizațiilor și persoanelor din Sibiu. 
 

5.12.2013 - Irina Costache, Enikő Gáll și Liviu Gaja au reprezentat A.L.E.G. la Gala 

Acționăm Responsabil, eveniment de premiere a organizațiilor active în domeniul 

promovării responsabilității sociale din toate regiunile de dezvoltare ale țării, printre 

care și A.L.E.G.! 

 

 
V. Vizibilitate în Mass Media 

 
Reprezentanții A.L.E.G. au participat la emisiuni și au dat interviuri la diferite posturi locale din Sibiu 

(Antena 1 Sibiu, TV Eveniment, emisiunile „Raluca si 

Răzvan”, ”Ce bună-i dimineața”) unde au vorbit despre 

activitățile de conștientizare și prevenire privind violența 

domestică derulate, despre serviciile oferite și despre 

importanța Ordinului de protecție. De asemenea asociația s-a 

bucurat de o bună promovare a activităților în media 

scrisă/online în special în Sibiu 100%, Turnul Sfatului, 

Hermannstädter Zeitung. 

 
 

Mulțumim voluntarilor care s-au implicat în proiectele A.L.E.G.: 
 
Aldea Cătălin, Abrudean Alexandra, Avram Carina, Lupu Diana, Banciu Roxana, Bîrsan Ștefania, Bucșe Bogdan,  
Cătănescu Mihai, Chirtop Diana, Cîrstea Ana-Maria, Cosma Irina, Cocis Călin, Cotârță Alina Mihaela, Cufteac Ioana, 
Drotleff Bianca, Dumitru Cosmin, Duminiciuc Alexandru, Popimoise Sandra, Epure Georgiana-Silvia, Epure Andrei, Fleacă 
Ana Maria, Fusoiu Roxana, George Gabriel, Gubiță Alexandru, Hărpian Denisa, Ghise Ioana, Ghise Iulia, Gruia Andreea, 
Halcea Anamaria, Ispas Larisa, Ivan Mădălina, Marciu Alexandra, Martin Petru, Maria Vlad, Marinescu Diana, Miron 
Emanuel, Mohan Roxana, Novac Darius, Nistor Dariana, Olteanu Dorian, Papuc Dalia , Pătru Teodora, Popa Iulia, Prundurel 
Iulia, Răulea Andrei, Rotărescu Iulia Elena, Sas Teodora, Spinean Ana -Maria, Stănilă Denisa, Șurubaru Ioana, Turcu 
Alexandra, Turcu Alina, Văidian Iulia, Veștemean Andreea, Zăbavă Denisa. 
 

 
 

 
 



 
SUCCESE ȘI 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 mișcări 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, 2011: Obţinerea acreditării si reacreditării ca furnizor de servicii sociale către Comisia de Acreditare  
 
2006: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu – „Corpul meu îmi aparţine” a fost desemnat drept 
„proiectul anului” 
 
2007: Premii la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu pentru „Cel mai bun coordonator de Voluntari” și  
proiectul anului: „Clubul fetelor” 
 
2009: A.L.E.G. a trecut cu succes de Inspec ția socială privind activitățile desfășurate în combaterea violenţei domestice 
 
2010: Premiul la Gala SUPERVoluntarului organizată de Asociația Colors - „Festivalul Egalității de Gen - ed.  a V-a” a 
câștigat la categoria „proiectul care a inclus cei mai mulți voluntari” 
 
2011: Premiul pentru „cel mai bun proiect” : Școala de vară „EU ALEG viitorul” primit în cadrul celei de a VI-a ediții a  Galei 
pentru SuperVoluntari organizată de Asociatia Colors  
 
2012: Premiu pentru Camelia Proca, director  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 constientizare a 
violenței domestice„ 
 
2013: A.L.E.G. în cadrul Târgului furnizorilor de servicii sociale a primit recunoașterea 
publică pentru contribuția la dezvoltarea sectorului social în județul Sibiu, pentru 
implicarea deosebită în viața comunității prin serviciile sociale dezvoltate și 
programele derulate. 
 
2013: A.L.E.G. a primit diploma pentru sprijinul acordat programului YouthBank Sibiu 
în anul școlar 2012-2013, în calitate de organizație-gazdă a proiectului Gala Elevilor 
Sibieni 
 
2013: În cadrul Galei “Acționăm Responsabil” s-au premiat organizațiile membre cele mai active în domeniul promovării 
responsabilității sociale din toate regiunile de dezvoltare ale țării. A.L.E.G. a plecat acasă cu cele 3 diplome: ”Cea mai 
dinamică organizație de tineret din cadrul Rețelei Acționăm Responsabil din regiunea Centru”,  diplomă pentru 
proiectul ”Tineri contra violenței de gen” și recunoaștere pentru contribuția la promovarea principiilor responsabilității 
sociale și pentru activitatea susținută în cadrul Rețelei Acționăm Responsabil. 

 
Finanţatori: 
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