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Despre A.L.E.G.
A.L.E.G. este o organizatie neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii si prevenirii 
violentei împotriva femeii si promovării egalitătii de gen. Ne desfăsurăm principala activitate pe plan 
local, în judetul Sibiu, dar suntem totodată punct focal al retelei europene WAVE (Women Against 
Violence Europe) iar din noiembrie 2010 suntem membri AWID (Association for Women’s Rights in 
Development), si ai retelei ASTRA (retea regională pentru sănătatea sexuală, reproductivă si 
drepturile femeii în Europa Centrală si de Est). In perioada 2008-2010 am fost parteneri în 3 proiecte 
cu finantare din partea Uniunii Europene în cadrul programelor Daphne si Grundtvig, iar în 2011 am 
implementat 2 proiecte Tineret în Actiune. 
A.L.E.G. este implicată si în activităti de lobby si advocacy pentru modificări legislative la nivel 
national în domeniul combaterii violentei domestice, iar la nivel local facem parte din Comitetul 
consultativ privind Sansele Egale si Sibiu Social- Reteaua Furnizorilor de Servicii Sociale.

Serviciile sociale furnizate de A.L.E.G. sunt acreditate din 2005 de către Directia de Muncă, 
Solidaritate Socială si Familie:
- Consiliere si terapie pentru victimele violentei bazate pe diferenta de gen- cu scopul de a oferi 
suport psihologic în situatii de criză, dar si programe individualizate de terapie pe termen lung pentru 
prelucrarea traumei. Consilierea este gratuită. Principala sursă de finantare: Global Fund for Women
si Global Fund for Children.
- Activităti educative si de constientizare privind violenta împotriva femeii si egalitatea de gen.
Activităti cu scopul prevenirii violentei, adresate în special tinerilor: sesiuni educative în scoli, tabere
educative, campanii publice etc.

Personal, membri şi voluntari:
Preşedinte: Sissi Samec
Vice-preşedinte: Liviu Gaja
Director: Camelia Proca
Membrii: Maria-Cecilia Dobrotă, Silvana Diana Vulcan, Fabian Bădoi
Angajaţi: director-expert în drepturile femeii, psiholog şi contabil 
Voluntari: 45, în special studenţi- numărul acestora variază în funcţie de perioada în care se 
desfăşoară activităţile/proiectele şi de opţiunile personale.

Finanţatori si venituri:
Global Fund for Children ($13.934)
Global Fund for Women ($16.000)
Uniunea Europeană - Programul Tineret in Actiune (9785 Euro)
Consiliul Judeţean Sibiu (5000 Lei)

Colaboratori locali:
Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG
Biblioteca Judeţeană ASTRA
Complexul National Muzeal ASTRA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu
Serviciul de Probaţiune Sibiu din cadrul Tribunalului Sibiu
Agenţia Naţionala Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia 
Asociaţia Femeilor
Asociatia Tura in Natura



I. Programul de consiliere psihologică 

In decursul anului 13 femei au apelat la serviciile de consiliere, acestea 
au primit informatii cu privire la drepturile lor, serviciile de care pot 
beneficia la A.L.E.G. precum si alte servicii disponibile (ex. adaposturi), 
proceduri legale si rolul documentelor (plângeri la Politie, certificate 
medico-legale etc.). Femeile aflate în situatii de risc sunt sfatuite sa isi 
pastreze la loc sigur toate documentele personale si sa-si faca un plan 

pentru situatii de urgenta. Cele mai multe femei care se adreseaza serviciului de consiliere  provin din 
afara Sibiului (Gura Raului, Cisnadie, Talmaciu, Nocrich) motiv pentru care si participarea regulata la 
sedintele de consiliere este ingreunata, marea majoritate ajung la sediul nostru in secret sau inaintea 
inceperii programului de serviciu, multe dintre ele fiind strict controlate de partener.
Pentru a veni in ajutorul beneficiarelor s-a colaborat cu:
- adaposturi: in 4 cazuri de violenta domestica s-a colaborat cu adapostul din Sibiu-Asociatia 
Femeilor, in toate situatiile victimele aveau cel putin un copil
- DGASPC: in 2 cazuri s-a apelat la serviciile Directiei pentru a interveni intru-un caz de neglijare si 
unul de violenta domestica
- Serviciul de Probatiune din cadrul Tribunalului Sibiu ne-a solicitat pentru consiliere si educatie 
parentala pentru o tanara de 23 de ani; s-a incheiat un protocol de colaborare pe termen lung
- SPAS: 2 cazuri de violenta domestica
- Agentia Nationala Antitrafic, Centrul Regional Alba-Iulia: colaborare in cazul unei tinere, victime ale 
traficului de persoane, aflata in evidenta si monitorizarea celor doua institutii din 2010

II. Proiecte

Iulie- Decembrie 2011: Scoala de vara “EU ALEG viitorul”- zece tineri 
voluntari ALEG au initiat un proiect de educatie non-formala pentru un 
numar de 30 de fete si baieti din centre de plasament din cadrul 
D.G.A.S.P.C. din judetul Sibiu; acestia au avut ocazia sa se 
pregateasca pentru viata pe cont propriu in cadrul a doua tabere 
educative, învătând cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum 
să evite riscul traficului de persoane atunci când pleacă la muncă în 
străinătate, ce pot face atunci când le sunt încălcate drepturile si cum să 

prevină violenta în relatiile intime. Programul taberelor au inclus si invitati speciali din cadrul: AJOFM, 
Agentia Regionala Impotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Asociatia Crucea Albastra, Agentia 
Nationala Anti-drog, Serviciul Public Salvamont Sibiu. Planurile de lectie si metodele folosite in proiect 
sunt disponibile online în cadrul Centrului de Resurse pentru Educatie Non-formala realizat pe 
pagina web A.L.E.G. :
http://aleg-romania.eu/ro/educatie-siprevenire/resurse-scoala-de-vara
Grupul de iniţiativă şi voluntarii implicati in proiect au beneficiat din partea 
psihologului Liviu Gaja de sesiuni formative prin tehnici de actiune. 
Principalele teme abordate au fost: Conştientizarea nevoilor tinerilor ce 
provin din sistemul de protecţia copilului şi familii  abuzive, Gestionarea 
conflictelor, Importanţa şi tehnicile educaţiei non-formale, Folosirea jocului
de rol pentru schimbarea de atitudini şi dezvoltare personală. Proiect 
finantat prin  Programul Tineret in Actiune.

21-23 Octombrie 2011: Festivalul Egalitatii de Gen, editia a VI-a.
Peste 200 de tineri din Sibiu si Cisnădie au participat la această 
campanie educativă care combate stereotipurile despre femei si bărbati 
ce alimenteaza diferite forme de discriminare si violentă. Poti fi bărbat si 
fără a domina si poti fi femeie fără a te lăsa dominată – a fost mesajul 
cheie. Campania a folosit metodele educaţiei non-formale pentru a crea 
evenimente cât mai variate și atractive precum: ALEGe-ţi cuvintele, 
concursuri „Gender Treasure Hunt” si „Egali pe Biciclete, Biblioteca Vie. 
Reprezentatiile de teatru forum de la Teatrul GONG si Music Pub au fost 
si în acest an favoritele publicului care nu a ezitat să se implice în 
găsirea de solutii la situatiile jucate. Proiectul a fost finanţat de Comisia 
Europena prin Programul Tineret în Acţiune, co-finanţat de Consiliul 
Judeţean Sibiu si Global Fund for Children, parteneri: Complexul 



Naţional Muzeal ASTRA, Asociaţia Tură în Natură, AVON Cosmetics si partenerii media: Sibiu 100%, 
Kiss FM si Zile şi Nopţi. Mai multe detalii aici: http://aleg-romania.eu/ro/proiecte/48-raportul-
festivalului-egalitii-de-gen-2011

III. Activitati de advocacy, informare si conştientizare

9-13 Martie 2011: acţiune sub  motto-ul “Crede în tine!” adresată 
femeilor şi fetelor aflate în dificultate şi care, la vârste şi în situaţii 
diferite, au o nevoie comună: aceea de a fi sărbătorite şi încurajate să 
creadă în forţele proprii. Voluntarii şi membrii A.L.E.G. au vizitat Centrul 
de plasament Cisnădie, Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană 
Estera - Centru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din 
Mediaş şi Aşezămantul Insula Speranţei din Şelimbăr- Centru de 

reabilitare pentru femei dependente de alcool, droguri şi medicamente. Voluntarii A.L.E.G. au pregătit 
o prezentare despre femei din România şi din alte ţări care au realizat lucruri extraordinare prin forţe 
proprii deşi s-au confruntat cu situaţii personale dificile, femei despre care merită să vorbim şi care 
pot inspira şi motiva.

Aprilie-Mai 2011: s-au semnat parteneriate de colaborare cu insitutiile: 
Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Sibiu, Teatrul pentru 
Tineret si Copii GONG Sibiu, Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Sibiu.

Mai-Noiembrie 2011: Ca punct focal al retelei europene WAVE (Women 
Against Violence Europe), A.L.E.G. a furnizat date privind situatia serviciilor 
pentru victimele violentei din Romania catre Observatorul WAVE. În acest 
scop A.L.E.G. a contactat peste 55 de adaposturi publice si private din tara 
pentru a obtine date actualizate. Mai multe informatii despre Observatorul 
WAVE: http://www.wave-network.org/

24-25 Septembrie 2011: A.L.E.G. prezent la ONGFest. Festivalul 
National al Organizatiilor Neguvernamentale din Romania - ONGFest -
cel mai de anvergura eveniment al sectorului neguvernamental din tara, 
a promovat voluntariatul, spiritul civic si economia sociala si a adus
ONG-urile si societatea civila in atentia cetatenilor si a publicului larg.
Organizator: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC). 
A.L.E.G. si-a expus proiectele, serviciile in fata publicului larg, 
potentialilor voluntari si a beneficiarilor. 

25 Noiembrie 2011: Seară de veghe pentru Martorele Tăcute,
actiune publică de combatere a violentei în familie, organizată de
ALEG cu sprijinul: „Sibiu Social – Reteaua Furnizorilor de Servicii
Sociale”, AVON Cosmetics si artista INNA. Voluntarii A.L.E.G. si
Crucea Rosie Sibiu au convins peste 300 de trecători să spună NU
violentei si să aprindă lumanari pentru victimele reprezentate 
simbolic de siluetele rosii. 137 de victime ale violentei au solicitat în 
2011 certificat medico-legal.

A.L.E.G. a fost partener al campaniei de combatere a violentei impotriva femeii 
initiate de artista INNA prin pagin web http://bringthesuninmylife.com/ si a
contribuit la realizarea acestei pagini web cu informaţii cu privire la serviciile 
existente în diverse zone ale tării pentru victimele violenţei domestice. Expoziţia 
foto pe tema violenţei domestice de pe site-ul INNEI a fost prezentată la 
evenimentul A.L.E.G. din 25 noiembrie.



IV. Dezvoltare organizationala

Ianuarie-Mai 2011 : Campania anuala 2%. În lipsa unei finantări 
de stat destinate combaterii violentei domestice, serviciile noastre 
sociale noastre depind de fonduri donate de grupuri si persoane 
private. Legislatia românească oferă celor interesaţi posibilitatea de 
a ne susţine si prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, 
completând în declaratia de impozit datele Asociatiei pentru 
Libertate si Egalitate de Gen, Sibiu, cod de identificare fiscal 
16717410, cont RO 61 RNCB 0227 0360 5049 0001. Multumim!

5 - 6 Mai 2011: A.L.E.G. a participat la Dezbaterile organizate de 
Comunitatea Locala de Practică Sibiu (CLP) Centrul Local 
Antidiscriminare Sibiu, cu temele: 
- ”Discriminarea persoanelor private de liberate din penitenciare si a 
celor condamnate cu pedepse neprivative de libertate” cu sprijinul 
Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Sibiu 
- ”Discriminarea pe piata muncii” cu sprijinul sprijinul ITM
23 Noiembrie 2011- "Situaţii de discriminare a persoanelor dizabilităţi 
în contextul evoluţiilor recente în domeniu"

19 Mai 2011: directorul A.L.E.G. Camelia Proca,  a participat la 
Conferinta “Responsabilitatea socială în era 3I – Inovaţie, Inspiraţie, 
Interacţiune” –organizatori: Junior Chamber International România. S-a 
lansat Centrul Regional de informare şi asistenţă RSC, regiunea 
Centru-Sibiu, din cadrul proiectului  “Acţionăm Responsabil! Reţeaua 
Socială RSC” cofinanţat din Fondul Social European.
www.actionamresponsabil.ro

19-20 Mai 2011: A.L.E.G. a participat la patru ateliere in cadrul 
Conferintei „Atragerea de fonduri din comunitate”, editia a VIII-a la 
Cluj-Napoca. Evenimentul a avut rolul de a prezenta tehnici si a forma 
abilităti de atragerea de fonduri din comunitate. 
Organizator Asociatia pentru Relatii Comunicare. Rezultatele conferintei: 
http://arcromania.ro/content/

21- 25 Iunie- psihologul asociatiei, Eniko Gall, a participat la Moscova-
la workshop-ul cu tema “The Europe and Eurasia 2011 Knolwledge 
Exchange”- schimb de experiente si bune practici organizat de Global 
Fund for Children, finantator principal al organizatiei în ultimii 5 ani.

Comitetul de Coordonare al retelei WAVE întrunit la Viena pentru a 
discuta subiecte importante privind strategia retelei WAVE.
Participantii au aflat noutăti despre serviciile pentru victimele violentei
din toate regiunile Europei; Conventia europeană privind prevenirea si 
combaterea violentei împotriva femeilor si a violentei în familie; 
evolutiile recente privind strategia UE în domeniu. In 2011 ALEG a 
devenit membra a Comitetului de Coordonare WAVE unde 

reprezentam Bulgaria, Grecia, Cipru si Romania. Mai multe informatii: http://www.wavenetwork.
org/start.asp?ID=23498&b=200

21 Iulie 2011- Conferinta “Economia socială – instrument de 
promovare a incluziunii sociale și cetățeniei active”, conferință 
organizată în cadrul proiectului „Modele de bună practică în domeniul 
incluziunii sociale”, proiect co-finantat prin Fondul Social European.
Organizatori: CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi 
Solidare (www.cries.ro).



Formari in context Tineret in Actiune: Modulele fac parte din 
oferta de formare a Retelei Nationale a Formatorilor Programului 
Tineret in Actiune finantate de catre ANPCDEFP.

11-13 Iunie 2011: Miruna Roman, manager proiect, a participat la cursul 
de formare: Managementul de proiecte in contexutul Tineret in Actiune, 
Bucuresti
3-5 August si 24-25 Noiembie, Elena Brodeala si Camelia Oană, au
participat la cursul de formare:  Scrierea propunerii de finantare in 
context Tineret in Actiune, Sibiu
21-28 August – membra ALEG, Elena Brodeala,  a participat la cea de a 

III-a editie a Laboratorului de educatie non-formala-The power of nonformal education, Gura 
Portitei/Tulcea.

4-5 Noiembrie 2011- membra Elena Brodeala a participat la Bucuresti la cursul de formare privind 
metodele de advocacy in cadrul proiectului Constientizarea organizatiilor societătii civile în 
domeniul non-discriminării , proiect implementat de Centrul de Resurse Juridice, Bucuresti.

7-11 noiembire 2011- membra asociatiei Elena Brodeala, a participat la un curs de formare oferit de  
Institutul WAVE, care s-a adresat organizatiilor care ofera servicii de suport victimelor violentei care 
doresc sa-si intareasca capacitatea institutionala, sa faca schimb de informatii si experiente.

11-13 Octombrie 2011- directoarea asociatiei, Camelia 
Proca, a participat la conferinta WAVE organizata la Roma
cu tema: Strengthening European efforts to address 
violence against women & children. În jur de 400 de 
experţi din 38 de ţări, din medii diferite s-au adunat pentru a 
consolida eforturile de prevenire a violenţei împotriva
femeilor şi copiilor.

17 Octombrie-16 Noiembrie 2011- psihologul asociatiei, Eniko Gall, a 
participat la programul de internship in Italia, cu tema: „Integrare pe 
piaţa muncii pentru persoanele traficate”, proiectul AnimaNova
implementat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate în parteneriat cu 
Federaţia Filantropia şi cinci organizaţii din Italia.
http://www.animanova.ro/pages/index.php

28- 30 Noiembrie 2011- directorul asociatiei, Camelia Proca, a participat la Bratislava la Conferinta 
Consiliului Europei si Norway Grants, “Safe from Violence, Safe from 
Fear”” care a promovat implementarea Convenţiei europene pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii şi violenţei 
domestice, adaptarea legilor naţionale pentru a asigura prevenirea 
violenţei, pedepsirea agresorilor şi protecţia reală a victimelor de catre 
statele europene. A.L.E.G. a fost singurul ONG invitat din Romania. 
Conventia a fost adoptată în mai 2011 de Consiliul Europei şi este încă 
neratificată de România. Din iulie 2011 ALEG face lobby pe langa 
parlamentari şi ministere pentru ratificarea Convenţiei.



V. Mass Media

Mai 2011- S-a semnat un parteneriat media social cu ziarul Sibiu 100 % prin 
care cele doua institutii vor efectua activităti de promovare reciprocă 
gratuită. Ziarul se distribuie saptamanal gratuit in cutiile postale ale 

sibienilor, cu un tiraj de 65.000 de exemplare. www.sibiu100.ro

Noiembrie 2011- directoarea asociatiei, Camelia Proca, a fost invitata postului   
Tv Sibiu. In cadrul emisiunii s-a discutat despre fenomenul violentei domestice si 
actiunea de constientizare dedicata Martorelor tacute din 25 noiembrie.

Psihologul asociatiei, Eniko Gall, a fost invitata posturilor locale Antenei 1 
Sibiu si TV Sibiu pentru a prezenta efectele violentei domestice asupra copiilor 
si serviciile de care poate beneficia o victima a violentei.

Aparitii in mass-media locala:



SUCCESE SI PREMII 

2005: Premiu din partea organizaţiei internaţionale AWID (Association of Women in Development) în 
cadrul unei competiţii de eseuri şi studii de caz cu tema „Organizaţii şi miscări feministe”: 1000$,
publicarea studiului şi participare gratuită la Forumul AWID din Thailanda, oct. 2005

2005: Bursă pentru liderul organizaţiei oferită de Organizaţia pentru Dezvoltarea Internaţională a 
Suediei pentru participarea într-un program de formare de formatori pe tema drepturilor femeii la 
Institutul de Drepturile Omului şi Drept Umanitar „Raol Wallenberg” din Suedia

2005: Obţinerea acreditării si reacreditarii ca furnizor de servicii sociale de la Direcţia de Muncă, 
Familie şi Solidaritate Socială

2006: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu – „Corpul meu îţi aparţine” a 
fost selectat drept „proiectul anului”

2007: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu pentru „Cel mai bun 
coordonator de Voluntari”

2007: Premiul la Gala Voluntarului organizată de Crucea Roşie Sibiu- „Clubul fetelor” a fost selectat 
drept „proiectul anului”

2008: noiembrie, serviciile ALEG au fost reacreditate de catre Ministerul Muncii

2009: A.L.E.G. a trecut cu succes de Inspectia socială privind activitătile desfasurate în combaterea 
violenţei domestice

2010- Premiul la Gala SUPERVoluntarului organizată de Asociatia Colors- „Festivalul Egalitatii de 
Gen- ed. a V-a” a castigat la categoria „proiectul care a inclus cei mai multi voluntari”

2011- noiembrie, serviciile ALEG au fost reacreditate de catre Comisia de Acreditare a Serviciilor 
Sociale

2011- Premiul pentru „cel mai bun proiect” : Scoala de vara „EU ALEG viitorul” primit in cadrul celei 
de a VI-a editii a  Galei pentru SuperVoluntari organizată de Asociatia Colors

Finantatori:

Parteneri media:



Date de contact:

Tel/fax: 0269-242 078, 0753-893 531

E-mail: aleg_romania@yahoo.com

Pagina web: www.aleg-romania.eu

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALEG/169962753021439

Punct de lucru: str. Uzinei, nr. 14, bl. 17, ap. 9, Sibiu

Persoane de contact: Director -Camelia Proca, Psiholog- Enikő Gáll


