
 
RAPORT 2006 

 
I. Programul de consiliere psihologică 

 
 
 
S-a continuat consilierea pe Violenţă domestică. 5 tinere (16-18 ani) au 
beneficiat de consiliere pe următoarele probleme: stima de sine, anxietate, 
situaţie de risc/vulnerabilitate. Un caz a fost referit către psihologul şcolar. 
 
 
 

 
 
II.       Proiecte 

 
Nov. 2005- Nov. 2006 - Campania de conştientizare în zona rurală privind violenţa 
sexuală „Corpul tău îţi aparţine”- 
 
Sesiuni publice de informare privind sănătatea reproducerii şi violenţa sexuală în 15 
localităţi rurale din judeţul Sibiu; informarea poliţiştilor locali şi asistenţilor sociali din 
primării cu privire la intervenţia în cazuri de agresiune sexuală; tipărirea unei broşuri cu 
rol de informare asupra violenţei sexuale. Peste 500 de beneficiari. 
Parteneri: IJP Sibiu, DSP. Finanţatori: Guvernul Olandei prin programul MATRA-KAP, 
Mama Cash. 
 
Proiectul a inclus un studiu privind atitudinile faţă 

de agresiunea sexuală în rândul femeilor din zonele rurale.  
Studiul a fost prezentat în cadrul Conferinţei de presă finale a proiectului.  
 
 

Sesiune de training cu tema “Agresiunea 
Sexuală. Efecte. Intervenţie”. Atelierul s-a 
adresat specialiştilor care intervin în cazurile de agresiune sexuală: poliţişti, 
asistenţi sociali, din judeţul Sibiu. Parteneri: IJP Sibiu, Asociaţia Femeilor Împotriva 
Violenţei Artemis- Cluj Napoca  
 
Februarie- august 2006 – Proiect de 
Monitorizare a autorităţilor publice 

implementat în parteneriat de Coliţia VIF. Monitorizarea instituţiilor locale şi 
centrale autorizate să intervină în cazurile de Violenţă Domestică si elaborarea 
unui set de recomandări care să îmbunătăţească eficienţa intervenţiei acestora 
în combaterea şi prevenirea fenomenului. Instituţiile care au fost monitorizate: 
MMSSF, ANPF, IGP din România, IJP din judeţe, DMPS, primării şi consilii 
locale  din oraşele reşediţă de judeţ. Partener: Coaliţia naţională a ONG-urilor 
implicate în programe de combatere a violenţei domestice (VIF). 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Activităţi de conştientizare şi educare 
 

 
 
 
Februarie 2006- Curs de autoaparare adresat fetelor/femeilor- Sponsor: Peace 
Corps Romania 
 
 
 
 
Octombrie 2006 - Festivalul Egalităţii de Gen-ediţia a III-a. 
Tematica din acest an au fost : prevenirea traficului de fiinţe umane. Elevii au 
fost informaţi şi au discutat despre problema traficului de fiinţe. S-au organizat 3 
proiecţii ale filmului “Lilja 4 Ever” – film educativ pentru adolescenţi privind traficul 
în scopul exploatării sexuale. Expoziţie de mesaje pe tricouri create de elevi. 
Parteneri: Teatrul de Copii si Tineret Gong Sibiu, Inspectoratul Judeţean Şcolar. 
Finanţator: Consiliul Judeţean Sibiu. 
 

 
 
 
 
August 2006 - Tabăra G.L.O.W.- Tabără educativă desfăşurată în staţiunea 
Păltiniş pentru 14 fete de la centre de plasament din Sibiu şi Orlat, cu rolul de 
dezvoltare personală şi întărire a stimei de sine. Finantator: American-
Romanian Partnership for Gender Equality. 
 
 

 
 
 
Decembrie 2006- Expoziţia Martorele Tăcute- Acţiune în cadrul Campaniei 
internaţionale “16 zile de Combatere a Violenţei Împotriva Femeii”, cu rol de 
conştientizare a lucrătorilor din justiţie, poliţie şi asistenţă socială responsabili 
de implementarea legislaţiei de combatere a violenţei domestice. S-a adresat 
personalului din justiţie, poliţiei şi asistenţilor sociali din Sibiu şi Mediaş. 
Parteneri: Tribunalul Sibiu, IJP Sibiu, DGASPC Sibiu. 
 
 
 
 
Decembrie 2006 - Gala Voluntarului, ediţia I - A.L.E.G. a primit premiul 
pentru cel mai bun proiect al anului pentru campania « Corpul tău îţi aparţine«. 
Organizator: Crucea Roşie Sibiu. 
 
 
 
 

 
 
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 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” 
 
 


