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Rezultate finale pe scurt 

In perioada 1 nov. 2014- 14.nov. 2015, Caravana „Corpul meu îmi aparține” a implicat 1004 tineri din 

medii urbane și rurale cu risc de violență din 12 localități din județele Sibiu, Mureș, Brașov și Vrancea, în 

cadrul a 17 sesiuni educative pentru prevenirea violenței sexuale cu ajutorul filmului educativ „Corpul 

meu îmi aparține”. În județele Brașov si Vrancea sesiunile au avut un rol demonstrativ, pentru a face 

posibilă replicarea metodologiei de către ONGurile și unitățile locale de învățământ. Județul Vrancea a 

fost adăugat suplimentar la acțiunile de diseminare clasându-se pe locul patru în ce privește 

infracționalitatea de violență sexuală conform unor statistici publicate anul trecut.  

În toate aceste sesiuni au fost distribuite materialele informative realizate prin proiect: toți participanții au 

primit ghidul pentru adolescenți „Violența sexuala – recunoaște, evită, descurajează, ajută” și fluturașul 

privind serviciile specializate de suport de la A.L.E.G., iar unitățile de învățământ au primit DVDul cu 

filmele educative pentru prevenirea violenței sexuale și planul sesiunii educative pentru posibilitatea 

replicării.  

 

Caravana a inclus in paralel în toate localitățile și intâlniri pentru specialiști din comunitate pentru a-i 

conștientiza cu privire la modalitățile pro-active de identificare a cazurilor de violență sexuală, abordarea 

sensibilă la diferențele de gen cu prevenirea re-victimizării și importanța accesului victimelor la servicii de 

asistență specializate. Toți specialiștii au primit pachetul informativ și materialul de prezentare al centrului 

pilot, inclusiv un factsheet despre rolul grupurilor de suport.  Deși s-a observat reticența unor instituții de a 

participa la sesiunile proiectului pe tema violenței sexuale (în special din partea sectorului de justiție și cel 

medical), 106 de specialiști au participat în total la întâlniri în cele 4 județe, majoritatea din serviciile 

sociale publice și private, protecția copilului, politiști, consilieri școlari, directori de unități de învățământ, 

dar și preoți. 

În această perioadă, centrul pilot de consiliere special destinat victimelor violenței sexuale demarat de 

A.L.E.G prin intermediul proiectului, a fost solicitat de 135 persoane, dintre care peste 90% fete și femei. 

Dintre aceștia, 65 au optat pentru varianta de consiliere online, 42 pentru informare telefonica iar restul 

pentru contact direct. Toate persoanele care ne-au contactat au beneficiat de informare și consiliere 

pentru a înțelege dacă se află sau nu într-o situație de abuz, înțelegerea specificului violenței sexuale - în 

special forme, cauze și efecte, informare cu privire la drepturile victimelor și modalități de accesare a 

acestor drepturi. 5 victime au beneficiat de consiliere și asistență juridică (inclusiv reprezentare gratuită în 

instanță) si 3 de consiliere psihologică pe termen lung. 3 victime au beneficiat de decontarea certificatelor 

medico-legale și 5 de decontarea unor cheltuieli medicale neacoperite de asigurarea medicala. Niciunul 

dintre aceste servicii nu este condiționat de depunerea unei plângeri de către victimă (un principiu esențial 

introdus de Directiva pentru Protecția Victimelor Criminalității). Din datele noastre, centrul pilot de la 

A.L.E.G. este singurul serviciu special destinat victimelor violenței sexuale în România, restul serviciilor 

existente fiind limitate la violența în familie (exclude situațiile de violenta sexuala comisa de cineva din 

afara familiei) sau la abuzul sexual asupra copiilor (exclude tinerii si persoanele peste 18 ani, ex. categorii 

vulnerabile ca studenții si tinerii adulți proveniți din centre de plasament). 

Rezultatele proiectului, metodele de lucru și principalele concluzii și recomandări au fost prezentate în 

cadrul unui atelier de lucru de diseminare ce a avut loc in perioada 23-24 aprilie 2015 cu participarea 

expertelor de la partenerul Stigamot din Islanda și a implicat 42 de participanți din 5 județe și municipiul 

București, de la furnizori publici și privați de servicii, inclusiv Agenția pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați, autoritatea centrală cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței. Ele au fost 

diseminate și în grupul de lucru național pe tema violenței sexuale inițiat de A.L.E.G. și ONGurile din 

rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală și găzduit de Consiliul Superior al Magistraturii, dar și în 

alte întruniri la nivel local și evenimente internaționale. Proiectul a beneficiat de intensa mediatizare prin 

presa scrisă, online, TV și radio.  Pe lângă site-ul proiectului, 7 site-uri partenere fac trimitere la proiect și 

centrul pilot.                                            
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