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Ce  este  Festivalul  Egalității  de 
Gen ?

Festivalul Egalității de Gen, este un eveniment de tradiție în

Sibiu și are un caracter special fiind unul cu rol educativ, ce

promovează schimbarea socială.

Obiectiv: Educarea tinerilor, inclusiv a celor din categorii

vulnerabile, şi a celor responsabili de formarea lor, în spiritul

respectului reciproc şi a drepturilor egale în viaţa publică sau

privată, prin expunerea la diferite forme de cultură formală sau

non–formală.



Scopul principal este formarea de noi atitudini şi comportamente, în special în rândul

adolescenților/tinerilor, prin activităţi special concepute, bazate pe metodele educaţiei non-

formale. Astfel, contribuim la prevenirea primară a violenței între parteneri prin intervenția la nivel

de școală și comunitate.

Festivalul este o campanie de conștientizare organizată anual de A.L.E.G. 

din 2004 care atrage atenţia asupra faptului că violenţa şi discriminarea în 

societate sunt favorizate de prejudecăți şi stereotipuri. 

Asociaţia A.L.E.G. este acreditată ca furnizor de servicii sociale:

Consiliere și terapie pentru victimele violenței bazate pe diferența de gen

Activități educative și de conștientizare privind violența împotriva femeilor 

și egalitatea de gen.

Mijloace: Educație prin distracție, workshopuri și activități interactive. Intrarea gratuită.



Ce  este  Egalitatea  de  Gen ?

Egal nu înseamnă să 

fii la fel, ci să 

beneficiezi de 

drepturi, libertăți și 

șanse egale.



Tratamentul egal, ca garant al

nediscriminării, înseamnă a trata la fel

persoanele aflate în mod obiectiv (dincolo de

stereotipuri și prejudecăți) în situații similare, dar

și a acorda acestora tratament diferit atunci

când nevoile și puterea diferita a celor două

sexe îl justifică.

Încă de la naștere, indivizii sunt bombardați de

familie, școală și comunitate cu mesaje explicite

și implicite care le indică tiparul „adecvat” al

feminității și al masculinității.

Egalitatea de gen nu transformă femeile
în bărbați și bărbații în femei. Ea se referă

la șansa de a le oferi atât femeilor cât și

bărbaților oportunitatea de beneficia în mod egal

de drepturi, de resurse, de acces la decizii.



Prin activitățile sale Festivalul contribuie la

✌Prevenirea violenței împotriva femeii prin combaterea
stereotipurilor de gen și a rolurilor tradiționale;
✌Lucrul în echipă. Invităm și băieții să ia parte la acțiunile noastre
deoarece schimbarea implică ambele sexe;
✌Promovarea voluntariatului și creativității în rândul tinerilor,
realizând sesiuni de formare, informare și conștientizare pe
tematici de gen;



✌ Integrarea egalităţii de gen în programele
educative şi de tineret pe plan local

Prin colaborarea cu unităţile de învăţământ şi cultură,

Festivalul promovează egalitatea de gen și combaterea și

perpetuarea stereotipurilor în comunitate.

De asemenea, invitația noastră a fost și către părinții

tinerilor, cu scopul de a crea relații mai strânse între

generații. Expunerea la activități pe teme precum violența de

gen, atât a tinerilor cât și a familiei din care provin, îi va ajuta

pe aceștia să capete mai multă încredere unii în ceilalți și să

formeze relații bazate pe sinceritate, deschidere și implicare.



Prezentarea
FESTIVALULUI



Educație  prin 
distracție, 
workshopuri   și  
activități   
interactive 

Tema anului 2018 “Dialogul între

GENerații”, ne-a permis să ne jucam cu

percepțiile oamenilor despre stereotipuri și

cu subiecte greu de atins pe care le-am

demontat la fiecare eveniment.



Prin intermediul diverselor activități de

conștientizare, participanții au învăţat să

recunoască stereotipurile „moștenite” cultural și

să privească diferențele dintre sexe ca pe niște

caracteristici individuale, mai degrabă decât ca

pe niște trăsături de superioritate a unui sex

asupra celuilalt.

De ce am ales această temă?

Credem că fiecare, dacă ne-am putea întoarce în

timp, ne-am da sfaturi valoroase despre lucrurile

care contează cel mai mult. Credem că este

important să nu mai transmitem din generație în

generație acele stereotipuri care pe noi ne-au
limitat în trecut.



Cum a fost în acest an?

Activitățile interactive sunt special special

realizate pentru copii/adolescenți și pornesc de

la răsturnarea stereotipurilor de gen dar și de

dialog și colaborare părinți - copii.

Prin educație non-formală - acțiuni stradale,

piese de teatru și workshopuri interactive ca

Biblioteca Vie - festivalul a provocat participanții

la dialog între GENerații și a transformat

educația și eliberarea de stereotipurile de gen

într-o poveste personală, a fiecăruia dintre noi.



📎Atmosfera
deschisă și plină de

entuziasm a caracterizat fiecare

activitate, chiar dacă multe dintre

ele au atins subiecte foarte

serioase, cum a fost în cazul

proiecției de film „Ți-am spus că

am fost abuzată?”, găzduită de

Centrul Județean de Resurse și

Asistență Educațională pentru 60

de profesori consilieri școlari, sau dezbaterile despre actul jurnalistic între senzațional și

responsabil cu studenții de la Facultatea de Științe Socio-Umane, pe tema cazurilor de

violență domestică și abuz sexual relatate de mass-media.



📎 Creativitatea a luat cu asalt grupul de

tineri voluntari de liceu, îndrumați de artistul Dan

Perjosvchi, care i-a ghidat cum să transpună vizual

mesajele Festivalului în imagini și cuvinte cheie la

Ziarul Orizontal de lângă Teatrul Național Radu

Stanca din Sibiu.

La aceeași atitudine jucăușă și la inspirație s-a făcut

apel când a fost vorba de încurajarea elevilor de a

aduce preconcepțiile despre feminin și masculin cu

care se lovesc zilnic sub forma unor MEME-uri, într-

un concurs online soldat cu premii și zâmbete.

Pagina de Facebook a Festivalului a fost animată de

mai multe competiții online, poze și detalii despre

fiecare activitate în parte.

https://www.facebook.com/festivalulegalitatiidegen


📎Alege-ți cuvintele,
devenită activitatea stradală

emblemă și favorita voluntarilor, a

dus Dialogul între generații mai

aproape de realitatea fiecăruia și a

încurajat trecătorii să trimită o

scrisoare generației următoare.

Mesajele concepute au avut ca

repere cuvinte ca inițiativă,

dragoste, încredere și
răbdare, întreaga activitate

punând accentul pe munca în

echipă și provocarea la dialog.



Ei și-au împărtășit istoriile personale și motivația eforturilor de a face o lume mai bună pentru generațiile viitoare.

Despre cum își aduc contribuția la schimbarea stereotipurilor de gen prin munca lor zilnică au povestit și Dan

Câmpean (educator), Adrian Beu (psiholog) Elena Ucenic (medic obstetrică-ginecologie), Camelia Proca

(președinte A.L.E.G.), Dan Perjovschi (artist internațional), Claudia Bălan (instructor Tineri pentru Tineri),

Loredana Kaschovits (antreprenoare și fondatoare Luthelo).

📎 Biblioteca Vie a întregit agenda propusă de Festivalul organizat de A.L.E.G.

Peste 100 de participanți s-au bucurat de deschiderea unor

invitați precum Andreea Paul (scriitoare), Daniela Palade

Teodorescu (redactor-șef revista Cariere și timp de 19 ani

redactor-șef al revistei Avantaje), Daniela Drăghici

(activistă pentru sănătatea reproducerii de peste 35 de

ani), Raluca Chișu (fondatoarea centrelor de recuperare

pediatrică KinetoBebe), Dan Perjovschi (artist care a

expus în principalele muzee de artă contemporană ale

lumii).



📎 Festivalul a găzduit cu succes și

lansarea cărții “Forța Civică a
femeilor”, al cărei mesaj vine în completarea

“Dialogului intre generații” cu 100 de povești ale

femeilor care s-au implicat în activități civice. În

cel de-al treilea volum, autoarea Andreea Paul

s-a lăsat inspirată de „conștiința feminină trează,

care nu dă niciodată vina pe soartă, sărăcie sau

guvern, ci caută să genereze schimbarea pornind

din interior și construind treptat o lume mai bună.”



📎 Teatrul Forum

Teatrul Gong a devenit o scenă pentru

liceenii preocupați de alegerile pe care

le fac în privința profilului de studiu și

a viitoarei profesii, dar și pentru părinții

lor.

Și unii și alții au urcat pe scenă pentru

a propune soluții care să ducă la un

deznodământ fericit.



✔️ Scenariul piesei aduce o problemă cu care se confruntă multe familii

cu copii: alegerea liceului și a viitoarei cariere în mod diferit pentru fete și

băieți. Fetele sunt îndrumate să se orienteze spre un domeniu potrivit

“sexului slab”, pe când băieții sunt încurajați spre poziții de decizie și

cariere promițătoare. De multe ori, fetelor nu le este permis nici măcar sa

fie interesate de sport.

✔️ Stereotipurile se schimbă prin atitudinea proactivă încurajată în timpul

spectacolului și intervențiile spectatorilor.



Festivalul a crescut constant ca amploare, număr de parteneri şi 
vizibilitate  în  mass  media





Im
p
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Ce înseamnă 
Egalitatea de 
Gen pentru 

tine?
George Radu



Ce   cred 
VoluntariiUn festival diferit cum nu mai exista în Sibiu, 

dezvolta creativitatea atât a voluntarilor cat și a 

celor din postura de spectator și în același timp 

pune în discuție teme importante pentru 

societatea în care trăim. Îmi pare rău ca nu am 

avut posibilitatea sa ajung la mai multe activități. 

(Oana) 

Mă bucur că am 

decis să devin 

voluntară la ALEG 

și mă bucur ca v-

am cunoscut! M-

am simțit în largul 

meu cu voi. Voi 

veni și la anul și 

peste 10 ani! Da, 

sunt feministă, nu, 

nu am probleme 

cu bărbații. 

(Hanna) 

A fost super, mi-a plăcut cel mai mult piesa de teatru și 

faptul că am putut interveni (Estera) 



Cum  a  fost  pentru 

“Impresionant! Mulțumesc că ați

provocat în mine idei la care nu m-as fi

gândit. Sfaturi bune pentru Generația

noastră!”

“Festivalul te 

face să 

conștientizezi 

că și tu ai 

stereotipuri, 

chiar dacă zici 

că nu ai. Îmi 

dau seama 

acum ca poate 

au fost situații 

în care i-am 

limitat pe copiii 

mei”

“Cum abordăm discuția despre abuz cu copiii? Mă simt mai sigură

pe mine acum să discut despre sexualitate în contextul agresiunii

și al violenței”

participanți ?



“Minunat! 

Cel mai viu și interactiv festival de la Sibiu, care învață oameni de

toate vârstele ca esența unei conviețuiri este Dialogul. Aș face din
evenimentul astă un festival pentru toată țara!” Elena

Ucenic - medic obstetrică ginecologie

“Impresii la superlativ față de turul de forță pe

care l-a făcut A.L.E.G” la Festivalul Egalității de Gen. O

echipă fantastică a adus împreună oameni de poveste

alături de care am dat startul unui Dialog între

Generații, într-un mod inedit, distractiv și educativ”

Daniela Drăghici - specialist in advocay, SECS

“A fost o experiența unică să mă las deschisă, răsfoita și

descoperită alături de alți OAMENI de poveste în cadrul atelierului

de Biblioteca Vie, la Festivalul Egalității de Gen. Vă mulțumim!”

Loredana Luthelo Kaschovits

Ce   spun 
Invitații



Finanțatori   și   
parteneri

Festivalul Egalității de Gen 2018, a fost o

acțiune finanțată de #ÎNSTAREDEBINE –

program dezvoltat de Fundația pentru

Dezvoltarea Societății Civile, cu sprijinul

Kaufland România – și co-finanțată de

Consiliul Local Sibiu și Primăria

Municipiului Sibiu prin programul Agenda

Comunității, și vă așteaptă cu drag și multe

subiecte noi la anul, la ediția 2019.

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%AEnstaredebine?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARBlYCUyVKxrnocuNAc_xqdvqAoI2hgfyvTZphH_3dAzfY_r4ntVDBrG_-CaD5J92d6IlYjdg2ohgWB3CEkZTGY-lxmM380kMF5H-Ait5N_lHi5Re2sfoguwILv946waACYuJZ1JoBOaaxq1oxpwYq7RUbelz44Fiy9hdHUp3fLSqN7FKcJRow&__tn__=*NK-R




Au   mai   rămas 
stereotipuri  

de 
răsturnat,  

Vă  aşteptăm
la   Anul  

Cu  forțe  noi!
festivalulegalitatiidegenwww.aleg-romania.euRămâneți cu ochii pe noi: 


