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Despre A.L.E.G.
A.L.E.G. este o organizaţie neguvernamentală activă din 2004 în domeniul combaterii şi prevenirii
violenţei împotriva femeii şi promovării egalităţii de gen. Ne desfăşurăm principala activitate pe plan local,
în judeţul Sibiu, dar suntem totodată punct focal al reţelei europene WAVE - Women Against Violence
Europe, membri AWID - Association for Women’s Rights in Development, iar din noiembrie 2012 facem
parte din comitetul de conducere a reţelei ASTRA - Central and Eastern European Women’s Network for
Sexual and Reproductive Rights and Health.
Avem experienţă ca parteneri în 3 proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene în cadrul
programelor Daphne şi Grundtvig şi am implementat 2 proiecte Tineret în Acţiune.
A.L.E.G. este implicată şi în activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătăţiri legislative la nivel naţional
În domeniul combaterii violenţei familiale. În 2012 am facut 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 participăm într-un proiect finanţat de Open Society Foundation
pentru monitorizarea implementării ordinului de protecţie pentru victimele violenţei în familie. La nivel
local facem parte din Comitetul consultativ privind Şansele Egale şi Sibiu Social- Reţeaua Furnizorilor de
Servicii Sociale.
Serviciile sociale furnizate de A.L.E.G. sunt acreditate din 2005 de către Direcţia de Muncă,
Solidaritate Socială şi Familie:
Consiliere şi terapie pentru victimele violenţei bazate pe diferenţa de gen- cu scopul de a oferi
sprijin psihologic în situaţii de criză, dar şi programe individualizate de terapie pe termen lung
pentru prelucrarea traumei. Consilierea este gratuită. Principala sursă de finantare: Global Fund for
Women, Global Fund for Children şi DWS - Clubul German al Oamenilor de Afaceri Sibiu.
Activităţi educative şi de conştientizare privind violenţa împotriva femeii şi egalitatea de gen activităţi cu scopul prevenirii violenţei de gen (violenţă familială, abuz sexual, trafic de persoane,
hărţuire etc.), adresate în special tinerilor: sesiuni educative în şcoli, tabere educative, campanii publice.

Personal, membri şi voluntari:
Preşedin te: Sissi Samec
Vice-preşedinte: Liviu Gaja
Director: Camelia Proca
Membri consiliu director: Maria-Cecilia Dobrotă, Silvana Diana Vulcan, Fabian Bădoi
Angajaţi: director-expert în drepturile femeii, psiholog şi contabil
Voluntari: 45, în special elevi de liceu
Finanţatori si venituri în 2012:
Global Fund for Children (12.000 USD)
Programul UE Tineret in Actiune (5585 Euro)
DWS (4000 Euro)
Consiliul Judeţean Sibiu (5000 Lei)
Colaboratori locali:
Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu
Biblioteca Judeţeană ASTRA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu
Serviciul de Probaţiune Sibiu din cadrul Tribunalului Sibiu
Asociaţia Femeilor din Sibiu

I.

Programul de consiliere psihologică
În 2012 un număr de 16 femei victime ale violenței familiale au
primit sprijin din partea serviciului de consiliere A.L.E.G. Peste
jumătate dintre acestea proveneau din mediul rural. Toate
femeile care au contactat serviciul de consiliere au primit
informaţii cu privire la drepturile lor, posibliltatea obţinerii unui
ordin de protecţie, serviciile de care pot beneficia, descrierea
adăposturilor pentru femei, asistenţă juridică legată de
depunerea de plângeri, certificate medico-legale, proceduri de
divorţ etc. Cu fiecare victimă se stabileşte un plan de siguranţă
şi se face o evaluare a gradului de pericol la care este expusă
victima. De consiliere și terapie psihologică pot beneficia și
victimele agresiunilor sexuale, hărțuirii sau traficului de
persoane.

Orice copil care asistă la violenţă repetată între părinţi are
de suferit efecte pe termen lung. Asociaţia oferă şi consiliere
pentru copiii afectaţi direct sau indirect de violenţa familial
urmărind ca modelul violent să nu fie preluat mai departe, iar
copilul să nu ajungă mai târziu și el în postura de agresor sau
victimă. În 3 cazuri consilierea s-a axat pe probleme
comportamentale ale copiilor, iar în 2 cazuri s-a oferit sprijin
mamelor tinere pentru a preîntâmpina abandonul familial, în
colaborare cu DGASPC Sibiu. S-a continuat colaborarea cu
Serviciul de Probaţiune în cazul unei mame cu 3 copii pentru
îmbunătăţirea relaţiei mamă-copil prin consiliere psiho-socială.
Mare parte a femeilor care se adresează serviciului de consiliere menţioneză fapul că nu vor putea
participa constant la şedinţe din lipsa banilor, a distanţei, iar multe ajung la sediu în secret sau
înaintea începerii programului de serviciu, de multe ori găsind diferite scuze pentru a-şi justifica
partenerului lipsa de acasă.
În 2012, A.L.E.G. a promovat ordinul de protecţie adoptat prin Legea 217 Republicată şi serviciul de
consiliere al asociaţiei prin afişe distribuite instituţiilor publice care intervin în cazuri de violenţă familială.
Pe parcursul anului servciul nostru a colaborat cu:
- adaposturile din Sibiu şi Mediaş, în toate situatiile victimele aveau cel puţin un copil
- D.G.A.S.P.C. Sibiu: în 2 cazuri, pentru a interveni întru-un caz de neglijare şi unul de violenţă domestică
- Serviciul de Probatiune de pe lângă Tribunalul Sibiu: în 2 cazuri
- S.P.A.S.: 3 cazuri
- Institutul de Medicină Legală pentru a afla numărul femeilor care
au cerut certificat medico-legal (urmează a se întocmi un protocol
oficial)
- s-a reînniot protocolul de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Sibiu
Centrul nostru de consiliere a fost reamenajat în 2012 cu sprijinul
financiar al DWS - Clubul Economic German Transilvania (Deutscher
Wirtschaftsclub Siebenbürgen), pentru a putea oferi servicii de calitate
într-un mediu primitor.
II.

Proiecte

1.09.2011 – 30.04.2012 Proiectul Festivalul Egalităţii de Gen
2011 a continuat cu elaborarea unui Ghid de promovare a
egalităţii de gen în rândul tinerilor prin metodele educaţiei nonformale şi a unei secţiuni speciale de resurse educaţionale pe
pagina web. Ghidul a fost diseminat în aprilie 2012 în cadrul

conferinţei “Tineri, egali şi non-formali” la care au participat consilieri şcolari, furnizori de servicii sociale
pentru copii, organizaţii culturale şi de tineret. Am reuşit astfel să diseminăm experienţa noastră din
cele 6 ediţii ale Festivalului privind metode non-formale de educaţie de gen: teatru forum, biblioteca vie,
activităţi de animaţie stradală, concursuri de treasure hunt, poveşti rescrise etc. Finanţare prin programul
Tineret În Acţiune al Uniunii Europene şi Consiliul Judeţean Sibiu.
1.07 - 1.11.2012 Organizarea şi implementarea proiectului Festivalul Egalităţii de Gen 2012, ediţia a
VII-a care a cuprins şi sesiuni de formare pentru cei 47 de voluntari implicaţi. În 2012 Festivalul a
fost partener Sibiu BookFest. Festivalul este o campanie de conştientizare pentru schimbarea de
atitudini şi comportamente care generează discriminare şi violenţă de gen. Se adresează în primul rând
tinerilor.
Activităţile principale ale Festivalului din 2012 au cuprins:
Laboratorul de Gender – Image. Concurs de fotografie şi caricatură pe
tema “Feminin - masculin: cum ne definim azi?”
Atelier de Artă colectivă. Întreg oraşul desenează pe aceeaşi pânză
Aege-ţi cuvintele! Mesaje stradale cu ajutorul voluntarilor-litere
Biblioteca vie. Lecturi neconvenţionale cu oamenii-carte
Pelicula de gen.Vizionare de filme şi dezbateri pe tema prejudecăţilor
de gen
Teatru forum. SpectACTORII schimbă deznodământul
Marşul ciclist al Egalităţii de Gen
Gender Race around Sibiu – Concurs de tip treasurehunt pentru fete și
băieţi
Prin activităţile din 21.09 A.L.E.G. s-a alăturat campaniei de combatere a violenţei domestice lansată la
nivel mondial de Consiliul Europei: Peace One Day iar în 28.09, ultima zi a Festivalului, a susţinut
Campania internaţională privind drepturile reproductive.
Finanţatori: Consiliul Judeţean Sibiu prin Biblioteca Județeană ASTRA, Global Fund For Children,
Wörwäg Pharma, DWS Clubul German al Oamenilor de Afaceri Sibiu, AVON Campania Respectului.
Parteneri: Sibiu BookFest 2012, Centrul Filia, Consiliul Județean al Elevilor, Transilvania Film, Atrium
Café, Bonjour Café, Sibiu 100%.
III.

Activităţi Educative şi de Conştientizare

3-5.04.2012- A.L.E.G. s-a implicat în activităţile educative extracurriculare
şi extraşcolare, în cadrul programului naţional numit Şcoala ALTFEL
derulat de Ministerul Educaţiei. Echipa A.L.E.G. a dezbătut împreună
cu elevii colegiilor Lazăr şi Goga problematica egalităţii de gen.
Împreună s-au identificat stereotipuri de gen întâlnite în viaţa de zi cu zi
în mass-media, publicitate, literatură, muzică, stradă etc. Activităţile
propuse s-au bazat în principal pe metodele educaţiei non-formale,
care au reuşit să-i determine pe tineri să gândească critic şi să
conştientizeze faptul că femeile şi bărbaţii au valoare egală şi au
dreptul de a-şi ALEGe rolul în familie şi în societate liberi de
stereotipuri.
3-13.05-2012- Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu a invitat A.L.E.G. să
desfăşoare în parteneriat cu Campania de promovare a valorilor
europene: “Elevi în Europa”.

IV.

Activitati de advocacy, informare şi conştientizare

Mai puţine Martore Tăcute ale violenţei domestice, mai multe locuri în adăposturile din
România!
A.L.E.G. şi AVON Campania Respectului au organizat pe 27 noiembrie un
eveniment de amploare pe tema violenţei domestice la Sibiu ce a inclus o
masă rotundă pentru autorităţi şi societatea civilă, Seara de Veghe pentru
Martorele Tăcute, şi teatru forum pe tema violenţei domestice. Andreea
Marin, Ambasador
Avon Campania
Respectului
a susţinut efortul
organizatorilor de a trage un semnal de alarmă în comunitatea locală în
special cu privire la nevoia de implicare a
autorităţilor locale în susţinereaserviciilor
pentru victime. „Acţiunea noastră subliniază
nevoia ca violenţa domestică să devină o
prioritate şi pentru bugetul local, pentru că
cele 1000 de locuri în adăposturi sunt. în
primul rând responsabilitatea autorităţilor locale Continuitatea serviciilor
derulate de ONGuri necesită susţinere şi de la buget!” a susţinut
Camelia Proca, director A.L.E.G. La Seara de Veghe pentru Martorele
Tăcute voluntarii A.L.E.G. au informat trecătorii ce este violenţa
domestică şi cum funcţioneazăordinul de protecţie. Zecile de sibieni au
aflat că pentru a rupe lanţul violenţei e nevoie de implicarea tuturor: poliţişti, judecători, asistenţi sociali
oameni simpli.
În perioada mai – noiembrie 2012, A.L.E.G. a făcatut parte din grupul de lucru iniţiat de Ministerul
Muncii cu care a colaborat la elaborarea la nivel naţional a Strategiei
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Din acest
grup au făcut parte instituţii publice: ministerele Administraţiei şi
Internelor, Sănătăţii, Justiţiei şi Educaţiei şi ONG-uri active în acest
domeniu. Strategia a fost adoptată pe 27.11.2012. Aportul ALEG este
reflectat în special în obiectivele de prevenire, care acum includ
educaţia de gen pentru combaterea normelor tradiţionale care
asociază masculinitatea cu agresivitatea şi feminitatea cu
obedienţa: Obiectivul 1.2.2 “Introducerea în curriculumul formal şi la
toate nivelurile de educaţie a unor teme cum ar fi rolurile de gen nestereotipe, respectul reciproc, violenţa de gen împotriva femeilor şi
dreptul la integritate persoanlă” a fost propus de A.L.E.G. care se regăseşte în textul strategiei,
având ca responsabil Ministerul Educaţiei şi alţi parteneri.
1.11.2012 La Invitaţia Ministerului Muncii, directoarea A.L.E.G., Camelia Proca, a prezentat experienţa
organizaţiei legată de prevenirea violenţei în cadrul conferinţei de lansare a Campaniei naţionale:
„Violenţa în familie nu trebuie să te lase rece!” derulată de MMFPS. Camelia Proca a accentuat
faptulcă violenţa familială afectează cu precădere femeile şi că prevenirea violenţei trebuie să ţintească
în primul rând cauzele de bază - normele tradiţionale despre locul femeii şi bărbatului în societate şi
familie, şi nu doar factorii colaterali ca alcoolul şi sărăcia. La Sibiu în data de 29.11.2012, A.L.E.G. a
luat parte la conferinţa regională destinată dezbaterii problematicii
prevenirii şi combaterii violenţei în familie - eveniment la care au luat parte
instituţii publice şi private.
Ianuarie-februarie: A.L.E.G. a sprijinit reţeaua WAVE în strângerea de
date din România privind calitatea serviciilor pentru victimele violenţei în
cadrul unui studiu inţiat de Institutul European pentru Egalitate de Gen
(EIGE) pentru Evaluarea implementării Platformei de Acţiune de la
Beijing în statele membre UE, aria tematică D: violenţa împotriva
femeii – servicii de suport.
Raportul la nivel european la care a
contribuit si A.L.E.G. prin WAVE se găseşte aici: www.eige.europa.eu

24-26.06 Eniko Gall, psihologul asociaţiei a participat la Viena la întâlnirea anuală a comitetului de
coordonare WAVE, din care A.L.E.G. face parte din 2011.
08.03.2012- Acţiunea anuală “Crede în tine!” adresată femeilor aflate
în dificultate. Membrii A.L.E.G. au vizitat adapostul pentru victimele
violetei domestice- Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera Mediaş unde au ţinut o prezentare despre femei care au realizat lucruri
extraordinare prin forţe proprii deşi s-au confruntat cu situaţii personale
dificile, femei care pot inspira şi motiva.
25.02.2012 directoarea A.L.E.G. a prezentat importanţa egalităţii de
gen la seminarul Passion for Action în cadrul conferinţei
internaţionale Întâlnirea Preşedinţilor Europeni a federaţiei Junior
Chamber International. Pentru a pune pasiunea în actiune, A.L.E.G.
a facilitat accesul a peste 50 de participanţi din cadrul conferinţei, la
curăţenia generală a spaţiilor din cadrul Centrului de Plasament
Gulliver Sibiu- Centru din care au provenit beneficiarii Şcolii de Vară
“EU ALEG viitorul” proiect desfăşurat în vara anului 2011.
21.08.2012 A.L.E.G., la invitaţia S.P.A.S. Satu Mare, a participat la Sibiu la o masă rotundă care a
urmărit un schimb de experienţe între organizaţiile publice şi private active în domeniul combaterii
violenţei în familie, împreună cu participanţii s-a vizitat Centrul A.L.E.G. şi adăpostul din Sibiu. În cadrul
acestei întâlniri A.L.E.G. a cunoscut-o pe doamna Eleonora Pokola, autoarea cărţii Povestea unei
supravieţuitoare- primul testimonial pe violenţa domestică, cu care ulterior A.L.E.G. a desfăşurat mai
multe activităţi de conştientizare.
Echipa A.L.E.G. în decursul anului a participat la următoarele conferinţe, întâlniri de lucru:
30.01- 3.02.2012 activităţi din cadrul caravanei ‘’Săptămâna
Egalităţii de Şanse’’
23-25.03.2012 Atelierul: Calea spre reabilitare socială, Târgu Jiu
27.03.2012 În cadrul seminarului “Responsabilitatea Socială în
Intreprinderi”, directoarea A.L.E.G. la invitaţia Camerei de Comerţ
Industrie şi Agricultură a reprezentat organizaţiile societăţii civile ca
parteneri în Responsabilitatea Socială a Intreprinderilor şi a ţinut o
prezentare despre egalitatea de gen şi responsabilitatea sociala.
8-14.06.2012 Participare la Grupul Local de Iniţiativă la Strasbourg
în cadrul vizitei de studiu: Case study visit of representative organisms of social and solidarity
economy
03.07.2012 Întâlnire organizată de Agenţia Judeţeană de Prestări Sociale în cadrul gupului de lucru pe
tema egalităşii de şanse
23.05.2012 Workshop organizat de CRIES pe grupul de lucru tematic Comportament Civic.
22-23.05.2012 Conferinţa internaţională „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor
rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile” organizat
de CRIES şi CNCD
17-20.10.2012 Irina Costache a reprezentat A.L.E.G. la întâlnirea anuală a reţelei ASTRA la
Varşovia - reţea de organizaţii pentru drepturile femeilor, din Europa Centrală şi fostul spaţiu sovietic,
care promovează o agendă ce include drepturi sexuale şi reproductive pentru feme
25.10.2012 Întalnire de consultare pentru schimbarea legii 202/2002 privind egalitatea de şanse
şi tratament între bărbaţi şi femei organizată prin proiectul Femina la Bucureşti
6-10.11.2012 Irina Costache a participat la un seminar de instruire în metode de advocacy
privind libertatea de alegere şi accesul femeilor la servicii medicale sigure pentru întreruperea unei
sarcini nedorite, seminar organizat de rețeaua ASTRA la Varşovia.
A.L.E.G. a participat la 3 întâlniri ale reţelei furnizaorilor de servicii sociale Sibiu Social.

În decembrie 2012 Eniko Gall a luat parte la consultările prin care s-au analizat nevoile de servicii
sociale la nivelul judeţului Sibiu necsare conceperii Strategiei judeţene de asistenţă socială.
03.12.2012 Asociaţia COLORS împreună cu A.L.E.G. au organizat cea dea VII-a ediţie a Galei
SuperVoluntari iar în 21.12 A.L.E.G. şi-a recompensat voluntarii şi membri cu o petrecere dedicată
acestora.

V. Dezvoltare organizaţională
În luna februarie, cu sprijinul Global Fund for Children, directoarea
A.L.E.G. a participat la Oxford la o formare privind Dezvoltrea
organizaţională, oferită de către INTRAC Marea Britanie. În urma
formării, directoarea A.L.E.G. a iniţiat un proces de dezvoltare
organizaţională în cadrul unor serii de ateliere de lucru cu membri
A.L.E.G., moderate de către preşedinta asociaţiei, Sissi Samec.
În cadrul adunării generale a demarat evaluarea organizaţiei prin
implicarea
echipei
pentru
dezvoltarea
unei
strategii
organizaționale, cu priorități de acțiune și planuri de strângere de
fonduri. În cadrul primului workshop s-a identificat stadiul de
dezvoltare
al
organizației
și
s-au
analizat
momentele
importante/cheie din istoria organizației, pentru a obține o mai bună
imagine a situației actuale, a provocărilor și a oportunităților. S-a
realizat o analiză a ciclului de viață a organizației, şi multe activităţi
de team-building.

29-31.10.2012 Ca membru focal WAVE, A.L.E.G. a avut ocazia de a invita 7 reprezentanţi ai instituţiilor
româneşti implicate în prevenirea şi combaterea violenţei familiale întro vizită de studiu la Viena organizată de reţeaua WAVE pentru a
invăţa din exemplele de buna practica in asigurarea protectiei
victimelor violentei domestice. Participanţii români au fost atât de la
nivel naţional: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Inspectoratul General al Poliţiei, Institutul de Cercetare şi Prevenire
a Criminalităţii, Ministerul Justiţiei, dar şi de la nivel local: Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Tribunalul
Sibiu, centrul de consiliere al asociaţiei A.L.E.G. Vizită finanţată printrun proiect DAPHNE al Uniuni Europene.
18-20.10 Ca punct focal WAVE în Romania, A.L.E.G. a participat la
Londra la Conferinţa Anuală WAVE unde s-au discutat problemele
actuale în domeniul combaterii violenţei împotriva femeii în
Europa: reducerea finanţărilor pentru serviciile adresate victimelor
violenţei sub pretextul crizei financiare, situaţia femeilor migrante
fără acte legale (undocumented women) - una dintre cele mai
vulnerabile categorii la violenţă. Directoarea A.L.E.G., Camelia
Proca a avut o prezentare în cadrul atelierului "Conectarea
feminismului începuturilor cu noul feminism" în care s- a pus accent
pe acceptarea diversităţii din interiorul mişcării şi pe includere.

5-6.12.1012 D irectoarea A.L.E.G., a participat la Belgrad, la un schimb
de de experienţă organizat de către finanţatorul A.L.E.G. din ultimii 7
ani, Global Fund for Children. Atelierul a facilitat întărirea abilităţilor de
advocacy şi schimbul de experiente cu organizaţiile din regiunea de
sud-est a Europei.

10-14.12.2012 P sihologul asociaţiei, Eniko Gall, a participat la Viena
la atelierul proiectului PROTECT II- Skill Building in Risk
Assessment
and Safety
management
Strengthening
capacities to protect women and their children in high risk
situations- Dezvoltarea abilităţilor de evaluare a riscurilor şi
managementul siguranţei- Întărirea capacităţii de a proteja femeile şi copiii acestora în situaţii de risc
crescut. Folosind această metodologie, A.L.E.G. va iniţia acţiuni pilot de identificare a cazurilor de
violenţă familială cu risc crescut, împreună cu membrii echipei multisectoriale din Sibiu, cu sprijin
financiar din partea AVON – Campania Respectului şi folosind experienţa echipei multisectoriale din
Cluj-Napoca.
17-23.06.2012 Vice-preşedintele A.L.E.G., Liviu Gaja, a participat la cursul de formare Coach to coach
organizat prin programul Tineret în Acţiune la Predeal. Scopul cursului a fost de a susţine persoanele
cu experienţă în lucrul cu tinerii şi care doresc să-şi îmbunatăţească calitatea activitatilor legate de
proiectele de initiativă ale tinerilor.

VI.

Vizibilitate în Mass Media

Reprezentanţii A.L.E.G. au participat la emisiuni şi au dat interviuri la diferite posturi locale din Sibiu
(Antena 1 Sibiu, TV Eveniment - emisiunea „Raluca şi Răzvan”) unde au vorbit despre activităţile de
conştientizare şi prevenire privind violenţa domestică derulate, despre serviciile oferite şi despre
importanţa Ordinului de protecţie. De asemenea asociaţia s-a bucurat de o bună promovare a
activităţilor în media scrisă. În urma activităţilor desfăşurate în cadrul Festivalului Egalităţii de Gen,
A.L.E.G. a apărut în ediţia din luna octombrie în Revista Avantaje, iar în ediţia din luna
decembrie, revista a prezentat vizita de studiu din Viena pe tema combaterii violenţei domestice.

Dorim să mulţumim voluntarilor implicaţi în proiectele A.L.E.G.

Abrudean Alexandra, Avram Carina, Banciu Roxana, Cacoveanu Cristina, Cătănescu Diana Mirabela,
Chirtop Diana, Ciorogariu Petruţa, Cîrstea Ana-Maria, Cosma Irina, Cociş Călin, Cotârţă Alina Mihaela,
Cufteac Ioana, Dinu Sandra Sorana, Drotleff Bianca, Dumitru Cosmin, Durdun Abel, Epure Georgiana,
Epure Andrei, Fleacă Ana Maria, Fusoiu Roxana, George Gabriel, Ghişe Ioana, Ghise Iulia, Giurgea ŢarăLungă Andreea, Goia Sorina, Gruia Andreea, Halcea Anamaria, Lupu Diana, Marciu Alexandra, Maria
Vlad, Mariş Daniela Maria, Milea Ionuţ, Miron Emanuel, Muntean Simona, Nedeianu Raoul, Negoescu
Alexandra, Nistor Dariana, Olteanu Dorian, Papuc Dalia, Păsat Andrei, Pătru Teodora, Popa Iulia, Poşa
Nicolae, Rotărescu Sandra, Ruxandra Stăneci, Sas Teodora, Şipoş Monica, Spinean Ana-Maria, Stănilă
Denisa, Turcu Alexandra, Turcu Alina, Vaidian Iulia, Vîrciu Bogdan, Valentina Bădeanu (designer).

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$, publicare, participare la Forumul AWID 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 prin
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: 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 câştigat la categoria
„proiectul care a inclus cei mai multi voluntari”
2011: Serviciile ALEG au fost reacreditate de către Comisia de
Acreditare a Furnizorilor de Serviciil Sociale
2011: Premiul pentru „cel mai bun proiect” : Scoala de vara „EU
ALEG viitorul” primit in cadrul celei de a VI-a ediţii 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 şi Avon –
Campania Respectului

Finanţatori:

Parteneri media:

Date de contact:
T.: 0369-801 808, F.: 0369- 801 067
M.: 0753-893 531, 0722-732 767
E-mail: aleg_romania@yahoo.com
Pagina web: www.aleg-romania.eu
Facebook: https://www.facebook.com/alegromania
Persoane de contact: Director -Camelia Proca, Psiholog Enikő Gáll

