Raport 2014

Despre A.L.E.G.
A.L.E.G. este o organizație nonguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva
femeilor și promovării egalității de gen. Principala activitate se desfășoară pe plan local, în judetul Sibiu, la nivel internațional
A.L.E.G. este punct focal și membră în comitetul de coordonare a rețelei WAVE, membră AWID, din 2012 face parte din
comitetul de conducere a rețelei ASTRA (reţea regională pentru sănătatea sexuală, reproductivă şi drepturile femeii în
Europa Centrală și de Est).
A.L.E.G. este acreditată din 2005 ca furnizor de servicii sociale de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii
Sociale Sibiu, și oferă următoarele servicii:
- Consiliere și terapie pentru victimele violenței bazate pe diferența de gen - suport psihologic gratuit, programe
individualizate de terapie pentru prelucrarea traumei. Pentru managementul de caz, A.L.E.G. dispune de parteneriate cu
varii servicii de la care primește sau spre care îndreaptă cazuri: adăposturile din Sibiu şi Mediaş, D.G.A.S.P.C. Sibiu,
Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Sibiu, Institutul de Medicină Legală, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Sibiu, Inspectoratul Școlar Judeșean Sibiu și Mureș etc. În 2014 A.L.E.G. pilotat unul dintre puținele servicii specializate
pentru victimele violenței sexuale, care include consiliere psihologică și juridică. Pentru a facilita accesul victimelor la
informații, A.L.E.G. a demarat și o platformă de consiliere online unde victimele pot discuta în timp real cu un psiholog,
platforma este găzduită pe siteul asociației: http://aleg-romania.eu/consiliere/
- Activități educative și de conștientizare privind violența împotriva femeilor și egalitatea de gen. Activități cu scopul prevenirii
violenței de gen (violență familială, abuz sexual, trafic de persoane, hărțuire etc.) adresate în special tinerilor: festivaluri,
sesiuni educative în școli, tabere educative, campanii publice etc.
A.L.E.G. este implicată şi în activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătăţiri legislative la nivel naţional în domeniul
combaterii violenţei familiale, la nivel național, în 2012 a făcut parte din grupul de elaborare al Strategiei naţionale pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, adoptată de guvern în noiembrie 2012. În 2013, împreună cu alte 8 ONGuri a
participat într-un proiect la monitorizarea implementării ordinului de protecţie și a situației serviciilor sociale pentru victimele
violenţei în familie la nivel național. În 2014 a inițiat prima rețea de ONGuri axate pe tematica violenței sexuale, „Rupem
tăcerea despre violența sexuală”. La nivel local face parte din Comitetul consultativ privind Şansele Egale şi Sibiu SocialReţeaua Furnizorilor de Servicii Sociale.

Personal, membri şi voluntari:
Preşedinte: Sissi Samec
Vice-preşedinte: Liviu Gaja
Secretar: Silvana Vulcan
Membri: Cecilia Dobrotă, Fabian Bădoi
Voluntari: 57, în special liceeni - numărul acestora variază în funcţie de perioada în care se desfăşoară activităţile/proiectele
şi de opţiunile personale.
Finanţatori:
Programul Daphne: proiectul GEAR 36.000 Eur (proiect pe 2 ani) și proiectul LOG IN 44.300 Eur (proiect pe 2 ani)
AVON Cosmetics: 5000 USD (pentru 2 ani)
Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – peste 115.000 Eur (3 proiecte)

I.

Programul de consiliere psihologică și juridică

Camera albastră a auzit multe povești cutremurătoare despre feluritele tipuri de violență de gen, A.L.E.G. oferă următoarele
servicii sociale: informare cu privire la violența de gen (violență domestică,
violență sexuală, trafic de persoane etc.), consiliere psihologică (individuală,
de grup, online), consiliere și asistență juridică.
În cursul anului 2014, peste 50 de persoane din Sibiu dar și din țară au apelat
la serviciul de Consiliere și Informare A..L.E.G.. Pentru cei/cele care aleg să își
povestească problemele la distanță, pot recurge la consilierea telefonică,
A.L.E.G. oferă servicii de consiliere, juridică la numărul de telefon 0753 893
531 (de luni până vineri, între orele 9.00 – 18.00). Consilierea telefonică
constă într-un dialog telefonic între psiholog și apelant, unde se oferă informații
legate de violența de gen, dar și serviciile de care se pot beneficia. Acest tip de
consiliere este recomandat persoanelor care nu pot ajunge efectiv la cabinet,
din cauza distanței sau a altor impedimente. În 2014 cele mai multe solicitări se refereau la informații cu privire la
completarea Ordinului de protecție, serviciile destinate femeilor aflate în situații de violență în familie sau pur și simplu
pentru a clarifica dacă există o problemă în cuplu/familie. Informații au fost cerute din toate regiunile țării, dar și din Austria,
Anglia, Spania pentru a se ajuta persoane apropiate aflate în situații de violență domestică în țară.
O nouă metodă de cotactare și solicitare de ajutor tot mai des folosită a fost prin intermediul e-mailului asociației. În toate
cazurile, fie telefonic fie via e-mail au fost oferite informații cu privire la drepturile victimei și la procedurile legislației în
vigoare, servicii de suport disponibile la A.L.E.G. sau în cadrul altor instituții din țară, în fiecare caz în parte s-a făcut o
evaluare minimă a riscului și un plan de siguranță, o mică parte a apelat și la consilierea clasică.
În mai 2014 A.L.E.G. a pilotat unul dintre puținele servicii specializate pentru
victimele violenței sexuale, care include consiliere psihologică și juridică.
Pentru a facilita accesul la informații și pentru că de multe ori exprimarea în
scris este mai simplă, A.L.E.G. a demarat un serviciu de consiliere
psihologică, socială și juridică online, care poate fi accesat gratuit prin
intermediul platformei http://aleg-romania.eu/consiliere/ găzduită pe siteul
asociației. Mesajele lăsate offline sunt citite de către unul dintre psihologii care
răspund întrebărilor și problemelor adresate. Constă într-o întâlnire online, în
timp real, în cadrul căreia se beneficiază de o experiență asemănătoare
ședințelor de consiliere/terapie clasică, cu singura diferență că se află într-un
spațiu propriu.
Numărul cererilor privind consilierea juridică şi psihologică este în creștere. Au fost oferite informații privind procedurile de
divorţ, de partaj, încredinţarea copiilor, rolul ordinului de protecţie, în 6 cazuri de agresiune sexuală (viol, hărțuire stradală,
agresiune) s-a colaborat cu o avocată care a oferit asistență juridică și/sau a reprezentat beneficiarele în instanță.
Indiferent de modalitatea de ajutor solicitată, scopul consiliere/intervenției este de a oferi ajutorul psihologic cel mai apropiat
nevoii de moment pentru a gestiona mai bine suferința emoțională. În cadrul consilierii se oferă suport și orientare, se
lucrează pe înțelegerea stărilor, gândurilor și emoțiilor în vederea restabilirii unui echilibru, cu scopul optimizării personale,
a creșterii îndrederii în sine, dar și depășirii stării de dependență emoțională față de partenerul agresiv/abuziv sau de
situația violentă trăită atât a femeilor cât și copiilor martori la violență.
Pentru managementul de caz, A.L.E.G. dispune de parteneriate cu varii servicii de la care primește sau spre care îndreaptă
cazuri: adăposturile din Sibiu şi Mediaş, D.G.A.S.P.C. Sibiu, S.P.A.S., Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Sibiu,
Institutul de Medicină Legală Sibiu, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean, instituții de
profil din țară etc.
Exemple cazuri:
1. Pedepse pentru agresori, drepturi pentru victime- În cazul unei tinere de 21 de ani, violată de un necunoscut, cu sprijinul
unei avocate din partea A.L.E.G. a fost înaintată o acțiune de apel și pedeapsa agresorului a fost dublată. Studenta și-a
continuat studiile și este bine. Mama, care a făcut demersurile, a trecut cu greu peste incident.
2. Agresiune în taxi- La o săptămână după ce A.L.E.G. cu sprijinul mai multor ONGuri a transmis o scrisoare deschisă
pentru identificarea agresorului și a implicat un avocat care să o însoțească pe tânără încă din faza de anchetă a poliției,
agresorul a fost prins, arestat și este în prezent judecat pentru tâlhărie și lipsire de libertate.
3. Stop hărțuirii stradale!- După ce o tânără a fost agresată pe stradă, aceasta a postat fotografia agresorului pe Facebook
pe care mai multe ONGuri au distribuit-o, s-au primit mesaje de la alte fete care au fost agresate de același individ, câteva
au depus plângere la poliție. Cu sprijinul unei avocate din partea A.L.E.G. a fost demarată o anchetă comună și a fost
identificat agresorul. Nu s-au putut lua măsuri împotriva lui. Tânăra în cauză a pornit o inițiativă de combatere a hărțuirii
stradale în București.
4. Intervenție- În decembrie, colaborarea promptă dintre A.L.E.G.-Adăpostul din Sibiu- Inspectoratul de Poliție Sibiu a dus la
”eliberarea”unei tinerei de 26 de ani, mamă a două fete (10 respectiv 7 ani) dintr-o viață de violență și control.

II.

Proiecte

În perioada mai 2013 – martie 2014, A.L.E.G. a implementat proiectul „Educaţie pentru combaterea violenţei de gen
prin teatru şi metode de acţiune”. Obiectivul principal al proiectului a fost prevenirea violenţei de gen în rândul tinerilor
folosind metode de acţiune, teatru şi educaţia de la egal la egal. Echipa
proiectului a fost formată din 10 liceeni vountari, care au devenit formatori
pentru colegii lor pe tema prevenirii violenţei de gen. Proiectul a inclus peste
20 de ore de formare pentru membrii echipei de implementare, pe
următoarele teme: violența de gen – forme, cauze, efecte şi modalităţi de
prevenire, educația de la egal la egal, dezvoltarea abilităţilor personale,
limbajul corpului și gestionarea confliectelor. Echipa de proiect a conceput
situații de teatru descompus bazate pe ceea ce învățaseră la sesiunile de
formare. Proiectul a fost implementat în 3 licee (Liceul O. Ghibu, Colegiul Tehnic Independența și Liceul Tehnologic H.
Coandă), un număr de 300 de elevi au fost implicați în proiect.
Finanțator: Comisia Europeană prin Programul Tineret În Acţiune şi co-finanţat prin Federația Junior Chamber International
Romania prin proiectul „Acționam responsabil! – Reteaua Sociala RSC
Ianuarie 2013- decembrie 2014 a fost implementat proiectul ”LOG IN- Laboratoare privind violența de gen în noile
medii de comunicare”. Proiectul a urmărit prevenirea şi combaterea violenţei de gen prin promovarea unor
comportamente responsabile în rândul adolescenţilor în utilizarea reţelelor sociale şi internetului. Sesiunile au implicat 275
de elevi din 5 licee (Colegiul Naţional O. Goga, Colegiul Naţional Gh. Lazăr, Liceul O. Ghibu, Liceul Terezianum şi Liceul
Tehnic H. Coandă), cu câte 12 ore/clasă. Educația de la egal la egal a fost realizată în mare parte prin intermediul paginii
de Facebook, acest instrument de comunicare fiind utilizat pe scară largă de către majoritatea adolescenților. Rezultate
produse de tineri, filmele de scurt metraj produse în cadrul concursului ce au pus accent pe riscurile din mediul virtual.
Filmele de scurt metraj produse de elevi, sloganele, spectacole etc. pot fi vizualizate pe siteul proiectului. Proiectul
a inclus și ateliere de 6 ore pentru 280 de adulți(părinți, consilieri, psihologi, consilieri școlari etc.)
De ziua copilului în cadrul evenimentului SmARTpark, s-a discutat cu copiii și
părinții despre violența de gen atânt din lumea reală dar și din cea virtuală.
În 5-6.12.2014 echipa A.L.E.G. a prezentat în Modena/Italia, experiența proprie
de implementare în România a proiectului LOG IN, alături de parteneri.
15.12.2014, a susținut conferința cu tema prevenirii primare a violenței de gen,
ce a marcat încheierea proiectului UE Daphne LOG IN – Laboratoare privind
violența de gen în noile medii de comunicare online.
Parteneri: Italia, Cipru și Lituania.
Finanțator: Comisia Europeană prin Direcția Generală de Justiție, Programul
DAPHNE, JUST/2011/DAP/AG/3033
Mai 2014- octombrie 2015, A.L.E.G. implementează proiectul “Corpul meu îmi aparține- violenţa sexuală în rândul
tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere cu scopul de a crește accesul
tinerilor în situații de risc la servicii de informare privind violența sexuală și
furnizarea de asistență de specialitate integrată victimelor violenței sexuale, prin
activități de informare și conștientizare pentru tineri dar și pentru specialiști din
județele Sibiu și Mures, dar și prin centrul pilot de asistență pentru victimele
violenței sexuale la Sibiu. Până în luna septembrie au fost concepute 3 filme
educative abordând forme diferite de violenă sexuală: hărțuire la locul de muncă,
abuz în familie, violență în cuplu dar au fost și concepute materialele educative/informative pentru tineri și specialiști.
Activitățile proiectului includ:
Caravana de informare şi conştientizare în 10 localități din Sibiu și Mureș, grup țintă tineri cu vârste între 14-29 ani și
specialiști ce pot îndruma victimele (asistenți sociali, psihologi, medici, polițiști, preoți, etc.)
Sesiunile educative pentru tineri se bazează pe metode de educaţie non-formală în cadrul cărora se utiliză şi filmele
educative – ce înseamnă consimțământ, cum îl exprimăm şi îl respectăm, comportamente de risc vs. comportamente
pozitive și ghidul de buzunar Violența sexuală: recunoaște manifestările, evită, oferă suport.
Sesiunile pentru specialiști constau în întâlniri la nivel local axate pe evitarea victimizării secundare, înțelegerea cauzelor și
efectelor, se diseminează și pachetele informative și de conștientizare- suport pentru identificare și îndrumare cazuri spre
servicii specializate, evitarea victimizării secundare.

În septembrie, A.L.E.G. a pilotat serviciul specializat pentru victimele violenței sexuale, care include consiliere psihologică și
juridică iar pentru a facilita accesul victimelor la informații, s-a demarat și o platformă de consiliere online unde victimele pot
discuta în timp real cu un psiholog, platforma este găzduită pe siteul asociației: http://aleg-romania.eu/consiliere/
Parteneri: IEESR (Tg. Mureș), ISJ Sibiu, ISJ Mureş, DGASPC Sibiu, Asociaţia EMA. Parener extern: Stígamót/Islanda.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Cod proiect
RO2013_C4_15
Mai 2014-mai 2015, A.L.E.G. implementează proiectul ”Rupem tăcerea despre violența sexuală: întărirea capacității
ONG-urilor de a integra violența sexuală pe agenda publică” ce urmărește creşterea dialogului tematic în cadrul reţelei
de ONGuri pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, diseminarea
de bune practici, consolidarea capacității interne de advocacy și extinderea rețelei.
Rezultate: 7 consultări tematice, 10 ONGuri cu abilități îmbunătățite de advocacy, 10
profesioniști ONG cu abilități îmbunătățite de lucru, un centru de resurse online, un
seminar public prin care vor fi influențați minim 25 de factori de decizie de la nivel
național și 5 evenimente locale ce vor implica 25 de factori de decizie locali și 250 de
persoane în special din grupuri vulnerabile. Cu ajutorul partenerul extern Stigamot
din Islanda sunt transferate bune practici în domeniul intervenției pentru victime și strategii de mobilizare și advocacy.
Parteneri: Centrul Filia, As. Transcena, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, E-Romnja, IEESR, As. Artemis, As. Front,
Societatea de Analize Feministe AnA, iar Fundația Sensiblu susține proiectul. Partener extern Stigamot/Islanda.
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Cod RO2013_C5.1_18
Mai 2014- septembrie 2015, A.L.E.G. face parte din reţeaua informală de lucru creată în cadrul proiectului ”Coaliția
pentru Egalitate de Gen”. Coaliția urmărește să creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţii
organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul egalitații de
gen, de a promova şi integra principiul egalității de şanse între
femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi private.Coaliția îşi
propune să dezvolte o serie de capacităţi de lucru şi de intervenţie
comună a ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce
modificări legislative, modificări ale politicilor publice la nivel
național și local și creșterea nivelului conștientizării publicului, astfel încâtdiverse aspecte ce vizează egalitatea de gen să
ajungă o prioritate pe agenda publică. Coaliţia pentru Egalitate de Gen este formată din cinci organizaţii nonguvernamentale
care activează pentru drepturile femeilor: Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE., Societatea de Analize Feministe AnA,
A.L.E.G., As. E-Romnja și As. Front . Site-ul proiectului http://ongen.ro/
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5: Dezvoltarea capacității
ong-urilor. Rețele și Coaliții. Cod proiect RO2013_C5.1_16
Octombrie 2014- septembrie 2016, A.L.E.G. este partener în proiectul Conștientizare privind egalitatea de gen pentru
prevenirea violenţei între parteneri intimi (GEAR - Mecanism împotriva VPI - II).
Proiectul este o acţiune coordonată de prevenire primară şi secundară a violenţei între
parteneri intimi în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în
alte medii, şi au ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate
conștientizării și capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către profesori special
instruiţi în acest sens. Scopul principal al proiectului este de a promova dezvoltarea
unor relaţii sănătoase bazate pe egalitate între sexe şi toleranţă zero faţă de violenţă.
Abordarea proiectului GEAR - Mecanism împotriva VPI este o intervenţie de tip
sistemic în mediul școlar (sau în alte medii) acolo unde băieţii şi fetele sunt invitaţi, prin
intermediul unor serii de activităţi experenţiale, să-şi reevalueze și în acelaşi timp şă-şi depășească moştenirea culturală
cu privire la stereotipurile de gen şi să interpreteze diferenţele dintre sexe ca diferenţe individuale şi nu ca dovezi privind
sperioritatea unuia dintre sexe asupra celuilalt. Proiectul se adresează elevilor cu vârste peste 12 ani, profesorilor din ciclul
gimnazial și liceal sau altor specialiști care lucrează în învățământ, specialiștilor sau
organizaţiilor care activează în domeniile promovării sănătăţii şi educaţiei, egalității
de gen şi prevenirii violenţei bazate pe gen, cât şi specialiști care furnizează servicii
adolescenţilor care aparţin unor grupuri cu risc ridicat, factorilor de decizie.
Proiect coordonat de Rețeaua Europeană Împotriva Violenței (European AntiViolence Network) (EAVN), Grecia, parteneri: Institutul Mediteraneean pentru Studii
de Gen (MIGS), Cipru, Centrul pentru Educație, Consiliere și Cercetare (CESI),
Croația, Platforma Unitariana Împotriva Violenței de Gen, Spania, Zâmbetul unui
Copil (The Smile of the Child), Grecia
Finanțator: Programul Daphne III al Uniunii Europene, Cod
proiectJUST/2013/DAP/AG/5408

În decembrie 2014 s-a încheiat proiectul Eliminarea efectului de domino în cazul copiilor martori la violența
domestică. În cadrul proiectului s-a realizat o comparație între diferite țări europene cu scopul
de a înființa programe de recuperare, cu pentru a ajuta atât mama, cât și copilul să
depășească experiența traumatică, să își reclădească încrederea în sine ca indivizi și să
susțină relația mamă - copil ca familie, astfel încât amândoi să poată face față procesului de
reconstrucție a viitorului în liniște; crea o metodă unică de evaluare și monitorizare a
impactului asupra beneficiarilor implicați din diferite țări; promova o mai bună cunoaștere și un
nivel de conștientizare mai ridicat în rândul opiniei publice și pentru a propune noi metode de
intervenție pentru lucrătorii din domeniul public și privat. Proiectul coordonat de Fundația
Pangea în parteneriat cu asociațiile: Centrul pentru Femei Lilith din Latina (Italia), Asociația
pentru femei victimele abuzului sexual și ale violenței de gen - A.D.A.V.A.S, Salamanca
(Spania), Asociația pentru Drepturile Femeilor „NANE”, Budapesta (Ungaria) și A.L.E.G. în
calitate de partener asociat.
III.

Activități de advocacy, informare și conştientizare

14.02.2014 Sibiul a ridicat mâinile împotriva violenţei de gen, ca parte din
activitatea de educație de la egal la egal din cadrul proiectului LOG IN, și a fost
marcată campania mondială, One Billion Rising. Acțiunea a implicat 75 de elevi
din cadrul Colegiului Naţional O. Goga, după o prezentare despre formele pe care
le îmbracă violenţa împotriva fetelor şi femeilor şi cauzele sale, elevii au creat
pancarte şi mesaje care pot rupe lanţul violenţei. În curtea şcolii, s-a format un
lanţ uman. Acțiunea a urmărit implicarea activă a adolescenților în crearea de
mesaje pozitive pentru a combate violența bazată pe gen.

29.03.2014, la invitația studenților la drept din Sibiu, Eniko Gall a susținut un
workshop interactiv în cadrul Conferinței Naționale „Traficul de persoane în Europa
Centrala si de Est”. Eveniment organizat de ELSA Sibiu-The European Law
Students’ Association în parteneriat cu Agenția Națională împotriva Traficului de

Persoane.

16.05.2014, Sharing 11even experiences, un spațiu de dezvoltare personală ce a
adus, la Sibiu, față în față persoane care au trecut prin experiențe deosebite sau
provocări determinante, care au meritat să fie împătășite, cu oameni care sunt în
căutare de exemple practice și concludente pentru dezvoltarea lor ca indivizi.
Camelia Proca a vobit în calitate de promotor al egalității de gen. Discursurile au
vizat încurajarea liderilor din comunitate să reexamineze abordarea bucuriei la locul
de muncă, facilitarea schimbului de experienţă, dezvoltarea de relaţii şi evidenţierea
exemplelor de indivizi sau organizaţii care au experienţe relevante pe una dintre cele
două teme. Scopul evenimentului a fost strângerea de fonduri pentru a susține
programe comunitare ce susțin educația, sănătatea sau sportul.
23.06.2014 A.L.E.G. a participat la o masa rotunda la Parlament la invitația
Departamentului pentru Egalitate de Șanse cu ocazia vizitei Institutului European
pentru Egalitatete de Gen - European Institute for Gender Equality (EIGE). Camelia
Proca a vorbit despre cum aducem egalitatea de gen aproape de comunitate și a
transmis mai departe moda ochelarilor de gen care să ajute decidenții să integreze
în politicile publice nu doar perspectiva bărbaților ci și a femeilor.

19-21 septembrie 2014- ediția a IX-a a Festivalul Egalității de Gen- Tu dai tonul la egalitate, Sibiul este cunoscut ca un
oraș al festivalurilor. Dacă majoritatea festivalurilor au un rol cultural sau comercial, Festivalul
Egalităţii de Gen are un cara cter special fiind unul cu rol educativ, ce prmovează schimbarea
socială. Scopul principal este formarea de noi atitudini şi comportamente, în special în rândul
tinerilor, activităţile s-au bazat pe metodele educaţiei non-formale, intrarea la evenmente este
gratuită. Festivalul este o campanie de conştientizare organizată anual de A.L.E.G. care
atrage atenţia că violenţa împotriva femeilor este favorizată de prejudecăți şi
stereotipuri. A.L.E.G. şi partenerii au cheamat tinerii să dea tonul la egalitate şi să schimbe
percepţii în cadrul arătând că există şi o altă Femeie şi un alt Bărbat, care ies din tipare şi pot
interacţiona de la egal la egal.
Dintre activitățile Festivalului amintim:
-Biblioteca vie, 13 invitaţi – cărți vii care combat prejudecăţile
au fost împrumutaţi de peste 50 de cititori, în loc de cărţile de
pe rafturi
- Despre felul cum reacţionăm la hărţuirea stradală a fost vorba
şi în proiecţia de teatru invizibil (filmări cu camera ascunsă realizate în Sibiu) care a avut loc
la Bicicleta Pub, urmată de o dezbatere despre temerile care îi opresc pe oameni să intervină
când sunt martori la situaţii de violenţă
- La ce schimbare dai tu tonul? a fost întrebarea la care au răspuns sibienii la evenimentul
stradal “Alege-ţi cuvintele”. Răspunsurile, scrise cu voluntari-litere au variat de la: Citeşte şi
înţelege, Mai multe zâmbete, Înţelegere, Educaţie aplicată, Educaţie sexuală în şcoli etc
-Proiecție de filme urmate de dezbateri, din arhiva Transilvania Film Festival, film despre
visul de fericire în familie şi diferenţele între vis şi realitate
-Harta interactivă a discriminărilor urbane, partenerii Coaliţiei pentru Egalitate de Gen, de
la organizaţia AnA din Bucureşti, a lansat sibienilor întrebarea: Unde în Sibiu te-ai simţit
vreodată discriminat/ă pentru că eşti femeie sau bărbat? Pe o hartă uriaşă a Sibiului
trecătorii au putut marca instituţiile și locurile unde au
avut experienţe de discriminare şi au împărtăşit
istorioara pe bileţele care au constituit într-o legendă o hărtă a discriminărilor
urbane.
- La dezbaterea Sexul vs. Barza peste 50 de părinţi, profesori, medici şi liceeni
au participat pentru a discuta dacă informarea şi educaţia sexuală îi face pe tineri
mai responsabili sau dacă e de preferat ca ei să se informeze despre sexualitate
doar din ceea ce văd în filme şi reclame.
-Gender Treasure Hunt, 16 liceeni au participat la concursul de căutare de
comori în zona centrală a oraşului în care sarcinile i-au încurajat pe băieţi să se pună în pielea fetelor şi viceversa, pentru
mai multă înţelegere reciprocă
În 2014, Festivalul a fost organizat de A.L.E.G. la Sibiu în cadrul proiectului Coaliţia pentru Egalitate de Gen finanţat prin
Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România. Parteneri locali: Librăria Habitus, Lipicioşii, Transilvania
Film, Bicicleta Pub, Campania Sibiul Vesel, Gratuitor, Sibiu 100%, Zile şi Nopţi, Trans Agape, Simpa.
Pentru prima oară, Festivalul a atras mulţi participanţi din afara Sibiului: Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, în 2015,
partenerii de proiect vor replica la Bucureşti Festivalul Egalităţii de Gen.
18 octombrie 2014, în cadrul proiectului ”Coaliția pentru Egalitate de Gen”,
A.L.E.G. a desfășurat activități pentru a atrage atenția asupra traficului de
persoane în scopul exploatării sexuale la care sunt supuse fete și femei.
Acțiunile au marcat Ziua Europeaă de Acțiune Împotriva Traficului de
Persoane. Acțiuni similare au avut loc și în București și Cluj. „Nu da bani
pentru exploatare sexuală!” și „Stop traficului de fete și femei” au fost câteva
din mesajele ce au fost transmise de voluntarii proiectului în locuri publice
(stații de autobuz, cafenele, gări etc.)
25 noiembrie 2014, a avut loc acțiunea anuală Seară de veghe pentru martorele
tăcute cu rol de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei
domestice desfășurată în cadrul campaniei "16 zile internaţionale de combatere a
violenţei împotriva femeilor". Sibienii au aprins lumânări și au arătat că le pasă. Au fost
făcute publice date statistice din partea IML Sibiu, Judecătoria Sibiu, IPJ Sibiu privind
cazuistica pe violență domestică. Acțiunea a avut loc ca parte a proiectului Coaliția pentru
Egalitate de Gen.

17-19 noiembrie - dir. Camelia Proca a vorbit la conferința aniversară a rețelei europene
WAVE în deschiderea sesiunii cu titlul "Working on violence against women in times of
political and economic crisis". Directoarea UN Women pentru Europa si Asia Centrala,
ambasadoarea Serbiei la OSCE/ adviser pe egalitate de gen și reprezentanta organizatiei
NANE din Ungaria au fost panelistele care au detaliat aceasta tema arzatoare pentru
drepturile femeilor. Bugetele de austeritate, reducerea serviciilor in timp ce violența crește
și ia forme noi, atitudinea duplicitara a factorilor de decizie fata de ONGuri și
promotoarele drepturilor femeilor au fost cateva dintre punctele cheie.
Demersuri și petiții:
Decembrie, prin proiectul Coaliția pentru Egalitate de Gen s-a depus o plângere către Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva Automobil Clubul Român și Publicis România în legătură cu campania on-line
”Hai să facem centura de siguranță greu de ignorat! – #seatbeltb00bing”. Coaliția a atras atenția CNCD că această
campanie perpetuează stereotipurile legate de femei ca ofertante de servicii sexuale și pe cele legate de bărbați ca și
consumatori, fără nicio legătură cu mesajul siguranței la volan, și a cerut Consiliului sancționarea autorilor săi.
Noiembrie A.L.E.G. s-a numărat printre ONGurile care au trimis Ministerului Educației și Ministerului Sănătății o scrisoarea
deschisă prin care solicitau ca și elevii din România să beneficieze de ore de educație sexuală în școli, la fel cum
beneficiază de acest lucru elevii din majoritatea țărilor europene. S-a mai subliniat faptul că România are una dintre cele
mai ridicate rate de sarcini la adolescente din Europa și că discriminarea pe baza orientării sexuale, precum și discriminarea
față de persoanele afectate cu HIV se află la cote ridicate. Organizațiile au arătat motivele pentru care este necesar ca
tinerii din România să beneficieze de informații de educație sexuală. S-a solicitat celor două ministere să inițieze
demersurile pentru ca materia ”Educație pentru Sănătate”, ce cuprinde și capitole privind sănătatea reproducerii și familiei,
să devină materie din cadrul trunchiului comun de discipline școlare.
Scrisoare deschisă domnului Remus PRICOPIE, ministrul Educației Naționale și domnului Nicolae BĂNICIOIU, ministrul
Sănătății POST-SEGARCEA: Peste 20 de organizații nonguvernamentale solicită introducerea educației sexuale ca materie
obligatorie în școli.
Petiție, s-a solicitat CNCD investigarea, constatarea și sancționarea ca faptă de discriminare a campaniei de promovare a
turismului în stațiunea Mamaia- Mamaia Style, campanie susținuta de primarul Constanței, Radu Mazăre și care lezează
dreptul la demnitatea personală a femeilor, promovând un mesaj cu conținut misogin, ce încurajează și promovează
hărțuirea și violența sexuală asupra femeilor drept atracție turistică. CNCD s-a pronunțat asupra petiției admiterea ca
discriminare, sanctionarea cu avertisment a Asociației de promovare a turismului, sancționarea cu avertisment a primarului
Constanței.
IV.
Dezvoltare organizațională
În cursul anului 2014 echipa A.L.E.G. a participat la următoarele evenimente:
Ianuarie, Irina Costache ca menbră ASTRA, a participat la New York la cea de-a 8a sesiune a grupului de lucru pentru
obiectivele de dezvoltare sustenabile (post 2015) al Națiunilor Unite. (OWG8). La
întâlnire, Irina a prezentat situația femeilor din noile țări UE și a colaborat cu alte
activiste pentru drepturile femeilor din lume în cadrul Women’ Major Group.
Octombrie, Irina Costache a participat la sesiunea de training pentru forțele de poliție
găzduită de ambasada SUA la București (Best Practices in Police Response to
Domestic Violence). Pe parcursul sesiunii, împreună cu alți reprezentanți ai ONGurilor
de profil, Irina a prezentat situații concrete, cazuri de violență domestică și modul de
reacție a Poliției române.
Ca parte a proiectului Corpul meu îmi aparține, echipa de proiect a beneficiat de formare pe tema violenței sexuale din
partea partenerului Stigamot/Islanda, organizație cu peste 20 de ani de lucru în domeniul violenței sexuale.

23.08 – Pe 23 august 2014, A.L.E.G. a împlinit 10 ani de existență, 10 ani de când doborâm prejudecăți. Imagini cu oameni
și
idei
care
ne-au
animat
activitățile
se
regăsesc
și-n
filmul
aniversar:
https://www.youtube.com/watch?v=e0ayT_ipZz4&feature=youtu.be Multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi!
18 decembrie, voluntara Diana Lupu a participt la Cluj la lansarea oficială a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului!
ACTEDO este primul centru de asistență juridică pro bono din România.

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 și Răzvan”, ”Ce
bună-i dimineața”), dar și naționale unde au vorbit despre activitățile de conștientizare și
prevenire privind violența sexuală 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, Gândul.ro.

Poate fi vorba de violență sexuală chiar si atunci cand prietenul tau e cel care te-a violat, desi
ti-e teama sa folosesti acest cuvant. Cate fete si femei accepta situatii similare? Mult prea
multe! Povestea femeilor într-un proiect Decât o Revistă la care a participat si A.L.E.G.
http://violenta.decatorevista.ro/un-sistem-impotriva-victimelor/
Septembrie, Liviu Gaja, vicepreședinte A.L.E.G., este un bărbat care gândește în afara cutiei.
Motivele pentru care Liviu susține A.L.E.G. și feminismul promovat de asociatie se regăsesc în
articolul revistei Think Outside the Box.
1.10. Irina Costache a prticipat în direct la
Adevărul Live. A vorbit despre violența împotriva femeilor, despre cât de
răspândită este violenţa de gen, ce măsuri legale există pentru a proteja
victimele, ce poate face comunitatea şi ce face societatea civilă pentru
acestea şi de ce candidatele la preşedinţie nu au un teme despre egalitatea
de gen.

Mulțumim voluntarilor care s-au implicat în proiectele A.L.E.G.:
Abrudean Alexandra, Avram Carina,
Mihai, Chirtop Diana, Cruceat Maria,
Ioana, David Dana, Drotleff Bianca,
Alexandru, Popimoise Sandra,
Fleacă Ana Maria, Frăsie
Gabriel, George Radu, Gubiță
Anamaria, Ivan Mădălina, Martin
Mohan Roxana, Nistor Dariana,
Pătru Teodora, Popa Iulia,
Teodora, Șuteu Răzvan, Maria,
Șurubaru
Ioana,
Turcu
Raluca, Toader Teodora Octavia, Zăbavă Denisa.

Lupu Diana, Butoi Liana, Bucșe Bogdan, Cătănescu
Cosma Irina, Cocis Călin, Cufteac
Dumitru Cosmin, Duminiciuc
Epure Georgiana, Epure Andrei,
Alexandru, Fusoiu Roxana, George
Alexandru, Hărpian Denisa, Halcea
Petri, Maria Mariș, Miron Emanuel,
Olteanu Dorian, Porumb Diana,
Rotărescu Iulia, Rusu Ilia, Sas
Stănilă Denisa, Severin Iulia Maria,
Alexandra, Turcu Alina, Tatu Ana

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 Inspecția 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.
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