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Dragi prieteni,
Anul 2018 ne-a adus multe reușite pe care vi le
împărtășim cu entuziasm și recunoștință. Una
dintre cele mai importante lecții învățate de noi a
fost aceea despre capacitatea femeilor de a-și
furniza suport una alteia și de a face ceva ce statul
încă nu reușește: să dea curaj și încredere prin
exemple pozitive.
Începând cu Forumul Învingătoarelor de la
București, am pus bazele Rețelei Învingătoarelor,
care și-a dublat numărul de membre din martie
până în decembrie, și am lansat platforma online
www.sieureusesc.ro, unde colectăm testimoniale
și resurse cu scopul de a construi comunități
locale ale învingătoarelor. Prin proiectul
GenderEd am format peste 80 de cadre didactice
care au lucrat cu 190 de elevi pentru a face alegeri
în carieră bazate pe aptitudini, nu pe prejudecăți.
Într-o perioadă în care egalitatea de gen era
atacată ca inamic al familiei tradiționale, am reușit
să organizăm ediția cu nr. XIII a Festivalului
Egalității de Gen și să arătăm că tinerii au șansa
să nu mai repete greșelile generațiilor anterioare
și să își conducă viața sub semnul raporturilor
egale de putere, păstrând tot ce vor din tradiție,
mai puțin discriminarea și violența.

Mulțumim tuturor susținătorilor și
voluntarilor noștri pentru
încredere și suport!
Ne-am întărit parteneriatele cu asociațiile Pas
Alternativ din Brașov, ANAIS din Bucuresți și
Asociația Femeilor din Sibiu: eforturile noastre de
furnizare a unor servicii de calitate merg în
aceeași direcție, mai puternice împreună. Am
primit o valoroasă asistență în inovare socială de
la Ashoka România și Design Thinking, dar și
susținere financiară substanțială de la organizații
și companii private ca Vital Voices, AVON,
Techsoup Europe și Eurofoam. Și am depășit
8000 de persoane care ne urmăresc pe Facebook,
Instagram și Twitter.

Camelia Proca
directoare A.L.E.G.

Cum am
schimbat lumea
în 2018?
prin
SERVICIUL DE CONSILIERE
147 de femei au beneficiat de consiliere
psihologică, suport și asistență juridică.

prin EDUCAȚIE

Mesajul Festivalului Egalității de Gen a
ajuns la peste 1.000 de tineri (fete și
băieți din Sibiu și localitățile din jur).
190 de elevi au beneficiat de educație
pentru egalitate de gen în alegerea
carierei în cadrul proiectului GenderEd.
Peste 80 de profesori și consilieri școlari
au dobândit abilități pentru eliminarea
stereotipurilor de gen în consilierea
vocațională.

prin FORMARE

30 de voluntari au participat la sesiunile
de formare în domeniul egalității de gen și
al relațiilor sănătoase.
25 de polițiști din cadrul ISOP au devenit
mai sensibili la fenomenul violenței
domestice prin înțelegerea cauzelor și
efectelor.
10 studenți ai specializării Marketing din
cadrul ULB Sibiu au parcurs un modul de
practică în cadrul Asociației.

Contactează-ne și a lă cum
poți să faci parte din poveste
contact@aleg-romania.eu
0753 893 531

Asociația pentru
Libertate și Egalitate de
Gen - A.L.E.G.

este o organizație
neguvernamentală activă din 2004
în domeniul combaterii și prevenirii
violenței împotriva femeilor și
promovării egalității de gen.

Misiune

Încurajăm oamenii să trăiască fără abuz și violență. Oferim femeilor sprijinul
necesar pentru a-și găsi puterea interioară de a învinge violența. Promovăm
egalitatea de gen, prin care înțelegem relațiile de putere echilibrate între femei și
bărbați, în familie și în societate.

Viziune

Aleg cum îmi definesc rolul de femeie/bărbat în familie și în societate.
Aleg să-i las și celuilalt aceeași libertate.
Aleg să nu tolerez și să nu practic violența.
Aleg să nu fiu o victimă.

Egalitatea de gen

Credem că egalitatea de gen este despre oportunități egale, indiferent dacă te naști
fată sau băiat. Împreună, diferiți, dar egali în drepturi.

Ce facem?

Consiliere
psihologică,
sprijin și
asistență
juridică

Oferim servicii de consiliere psihologică în sprijinul
femeilor care se confruntă cu violența domestică și
copiilor lor. Punem la dispoziție servicii de informare
prin telefon, email sau față în față cu un personal
specializat inclusiv pe tematica violenței sexuale,
precum și un serviciu de consiliere on-line.
Consilierea și asistența juridică, precum și grupul de
suport #SiEuReusesc întregesc pachetul de servicii
menit să ajute orice femeie să găsească resursele
pentru a învinge violența. Contribuim la formarea de
grupuri de sprijin și în alte localități din țară.

Informare
și
conștientizare

Credem în educație și în prevenirea violentei.
Implementăm proiecte educative în unitățile de
învățământ. Oferim sesiuni de formare pentru
specialiștii cu atribuții în combaterea violenței profesori, consilieri școlari, polițiști, psihologi,
avocați, asistenți sociali, ș.a. Derulăm anual
campanii de sensibilizare a publicului cu privire la
violența de gen, atât în Sibiu, cât și în țară.

Advocacy și
lobby

Schimbăm legi și destine. Alături de rețele naționale
și internaționale, milităm pentru schimbarea
legislației în vederea obținerii unor instrumente
legislative mai bune și a unor soluții mai sigure
pentru orice femeie, dar și pentru o viața trăită fără
violență.

Credem în:

Integritate. Ne ghidăm fiecare aspect al activității noastre după cele mai înalte
standarde etice. Punem accent pe transparență cu privire la ce le putem oferi și
ceea ce nu le putem oferi beneficiarilor noștri. Confidențialitate. Este foarte
important pentru noi ca cei/cele care ne încredințează poveștile de viață să știe
că acestea sunt în siguranță cu noi și că nu le vom dezvălui niciodată public fără
acordul lor. Dezvoltare continuă. Participăm constant la sesiuni de formare și
dezvoltare organizațională, pentru a fi pregătiți în orice situație. Colaborare.
Împreună suntem mai puternici și punem accent pe munca în echipă, atât în
organizație, cât și în afara ei. Grijă și incluziune. Acțiunile noastre urmăresc
principiul compasiunii și spiritul incluziunii, abordând fiecare caz sau individ cu
respect și fără să emitem judecăți de valoare. Rolul nostru nu este de a face
investigații, nici de a judeca. Capacitarea femeilor. Credem povestea victimei,
așa cum este transmisă de ea. Îi respectăm limitele personale și o îndrumăm
către cele mai bune servicii care să o ajute să facă trecerea de la victimă la
învingătoare.

Cum promovăm
egalitatea de gen
la nivel local,
național și
internațional?

A.L.E.G. la nivel local
Colaborăm cu poliția, Serviciul de medicină legală, Direcția de Asistență Socială
și Protecția Copilului, Serviciul Public de Asistență Socială al Primăriei Sibiu,
adăposturi și alte ONG-uri din domeniul social și al drepturilor femeilor, pentru a
oferii servicii de consiliere psihologică și juridică oricărei victime a violenței
domestice. De asemenea, oferim asistență psihologică beneficiarelor găzduite în
Centrul de Primire în Regim de Urgență al Asociației Femeilor din Sibiu.
Facem parte din:
Echipa intersectorială locală a Județului Sibiu pentru prevenirea și combaterea
exploatării copiilor prin muncă, prevenirii și combaterii violenței asupra copilului
și a violenței în familie
Comisia Județeană în domeniul Egalității de Șanse între femei și bărbați (COJES)

A.L.E.G. la nivel național
Suntem membri în rețele naționale ale organizațiilor non-guvernamentale, cu
scopul de a avea o voce mai fermă și de a lupta împotriva oricărei forme de
violență și inegalitate de gen.
Aceste rețele sunt:
Rețeaua Violența Împotriva Femeilor
Rețeaua Rupem Tăcerea despre Violența Sexuală
Coaliția pentru Egalitate de Gen

A.L.E.G. la nivel internațional
Suntem membri ai următoarelor organizații internaționale:
WAVE (Women Against Violence Europe)
ASTRA (Reţeaua regională pentru sănătatea reproducerii şi drepturile
femeilor în Europa Centrală și de Est)
European Women's Lobby, prin Romanian Women's Lobby (RoWL)

Cum
intervenim
când vine
vorba de
violență de
gen?

Violenţa împotriva femeilor (sau violența de gen)
este o încălcare a drepturilor omului, ce constă
în abuzuri comise asupra femeilor care îşi au
originea în statutul inegal al femeii în raport cu
bărbatul în societate. Formele violenţei de gen
includ, dar nu sunt limitate la: violenţă
domestică, abuz sexual, hărţuire. Statistica arată
că o femeie din trei se va confrunta cu o formă
de violență de-a lungul vieții, iar o femeie din
patru a fost agresată fizic sau sexual de fostul sau
actualul partener.

Serviciul de consiliere
Oferim suport în identificarea formelor de abuz, realizarea unui plan de
siguranță, sesiuni de prelucrare a traumei, informare juridică.
147 de beneficiare ale serviciului licențiat și acreditat: centrul
de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie.
Am oferit: suport telefonic, consiliere on-line și offline,
consiliere psihologică individuală, asistență juridică,
reprezentare în instanță, decontarea certificatelor medicolegale și/sau evaluare psihologică pentru copil/copii, servicii
prin intermediul grupului de sprijin #ȘiEuReușesc.

#SiEuReusesc, cea mai mare comunitate de
învingătoare din țară
Cu sprijinul Ashoka România, A.L.E.G. s-a familiarizat la finalul lui 2017 cu
modelul rețelei supraviețuitoarelor violenței domestice din Spania, inițiată de
Ana Bella, și a decis să demareze și în România un program similar, punând
accent în prima fază pe încurajarea femeilor care s-au confruntat cu violența
să își spună povestea și să se implice în ajutarea altor femei.
Prima comunitate #ȘiEuReușesc s-a format la Sibiu la începutul anului 2018.
În luna martie a aceluiași an, 50 de femei din 8 orașe au răspuns invitației
A.L.E.G. de a participa la primul Forum al Învingătoarelor din România, care a
avut loc la București.
Multe femei au vorbit atunci pentru prima oară în fața altora despre experiența
lor și despre cum vor să contribuie la îmbunătățirea sistemului de suport pentru
femeile care se confruntă cu violența în cuplu. S-a format Rețeaua
Învingătoarelor, care comunică printr-un grup de Facebook secret, cu reguli
care prioritizează siguranța. În iulie 2018, învingătoarele din Sibiu s-au întâlnit
cu învingătoare din Brașov mobilizate de Asociația Pas Alternativ, care s-a
alăturat ca partener și a fost de acord să gestioneze grupul de sprijin
#SiEuReusesc Brașov implicând învingătoare ca persoane resursă ce inspiră
femei aflate încă în relații abuzive. În București s-a alăturat programului
Asociația ANAIS, care oferă de mai mulți ani consiliere și un grup de sprijin.
În noiembrie 2018, cu sprijinul Techsoup Europe și al consultanței în
comunicare oferite de Raluca Ene, A.L.E.G. a lansat platforma
www.sieureusesc.ro, unde femeile care au depășit violența își pot încărca
testimoniale în format video, audio sau text. Tot aici pot să ne contacteze și cei
care doresc să susțină demararea unei comunități locale.
Dezvoltarea programului a beneficiat de consultanță din partea expertei în
design thinking Magda Ropotan.

Cum
luptăm cu
inegalitatea
de gen?

Egalitate de gen înseamnă vizibilitate, capacitare
și participare egală a ambelor sexe în toate
sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen
este opusul termenului inegalitate de gen și nu al
termenului diferență între sexe. E vorba despre
acordarea de șanse egale ținând cont de
capacităţile, nevoile şi aspiraţiile diferite ale
femeilor și ale bărbaților.

Festivalul Egalității de Gen
Festivalul Egalității de Gen este o campanie de conștientizare realizată anual
de tineri pentru alți tineri, încă din 2004, prin care se încurajează schimbarea
socială prin diferite activități de educație non-formală. Astfel, atragem
atenția asupra faptului că violenţa şi discriminarea în societate sunt
favorizate de prejudecăți şi stereotipuri.
tema abordată în 2018: Dialog între GENerații
peste 30 de voluntari promovează principiile egalității de gen
peste 300 de părinți și cadre didactice abordează tematica relațiilor
sănătoase
3 zile, 10 activități printre care: proiecție de film, piese de teatru interactiv,
activități stradale, atelier pentru părinți, concurs de creație, lansare de carte,
activitate de tip Biblioteca Vie, sesiune de dezbateri adresată studenților
peste 1000 de tineri au participat direct la activități
mesajul Festivalului a ajuns la peste 80.000 de persoane în mediul online
Cele trei zile de activități au fost finanțate prin Programul În stare de bine
susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile și cofinanțate de Primăria Municipiului Sibiu prin Programul
Agenda Comunității.

GenderEd: Combaterea
stereotipurilor de gen în educație
și consiliere vocatională
GenderEd este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană, care
abordează modul în care stereotipurile de gen afectează elevii de gimnaziu
și liceu în alegerea profilurilor de studiu și a profesiei pe care o vor urma.
Prin GenderEd am urmărit:
* explorarea rolului pe care şcolile, cadrele didactice şi programa îl joacă în
perpetuarea atitudinilor și comportamentelor stereotipale de gen în rândul
fetelor şi băieţilor;
* conştientizare cu privire la modul în care stereotipurile de gen modelează
şi influenţează percepţiile, atitudinile, convingerile şi atitudinile personale;
* încurajarea elevilor și elevelor să-și extindă paleta de alegeri în carieră;
* combaterea segregării de gen în educație și în ocuparea forței de muncă
... cu scopul de a ajuta băieții și fetele să se dezvolte profesional pe
măsura potențialului lor și să contribuim la reducerea inegalităților pe
piața muncii.
Parteneri în proiect:
Cyprus Family Planning Association (CDPA) (CY)
Women’s Issues Information Centre (WIIC) (LT)
Centro Documentazione Donna (CDD) (IT)

Proiect co-finanțat de
Comisia Europeană

Rezultate:
* un program educaţional care susține eliminarea stereotipurilor de gen din
orientarea vocațională pentru cadrele didactice și consilierii școlari, dezvoltat cu
scopul de a fi implementat începând cu clasele gimnaziale (vârstele 13-16 ani);
* un manual de consiliere vocațională un ghid al profesorului pentru a facilita şi
a sprijini implementarea programului educaţional;
* o aplicație pentru telefonul mobil ce contestă convingerile stereotipale cu
privire la alegerile profesiilor în rândul tinerilor. Jocul „Dream Fighters” ajută
tinerii să recunoască stereotipurile, să gestioneze influențele celor din jur și să
ia propriile lor decizii. Aplicația poate fi descărcată gratuit din Apple
Store/Google play, în limba română;

* 5 focus grupuri cu cadre didactice, consilieri școlari și elevi/eleve organizate
pentru a ghida și evalua impactul activităților proiectului;
* 3 sesiuni de instruire și 83 de profesori și consilieri școlari formați pentru a
putea implementa programul educațional conceput în proiect;
* 198 de elevi și eleve au parcurs 8 ateliere de conştientizare în școli
implementate de cadrele didactice formate (câte 11 ore/clasă);
* 7 ateliere de conştientizare în școli (minim 11 ore didactice/clasă) și
aprox. 200 de elevi beneficiari.

Cui i-e frică de egalitate de gen?
Fetele din România și Armenia se luptă pentru drepturile lor
Cui i-e frică de egalitate de gen? este un proiect colaborativ, cu implicarea
Centrului de Resurse pentru Femei din Armenia. Un număr din ce în ce mai
mare de organizații pentru drepturile femeilor din Europa și Asia Centrală
vorbesc despre o reacție legată de realizările din domeniul egalității de gen și
despre o opoziție crescândă a publicului față de integrarea perspectivei de
gen.
5 fete din România și 4 fete din Armenia și-au propus să exploreze ce
mecanisme împiedică implementarea politicilor de gen în țările din regiunile
menționate, prin colectarea de date relevante și realizarea unei cercetări
calitative. Rezultatele cercetării vor fi prezentate în cadrul unui eveniment
special, în primăvara anului 2019.

Ce alte
proiecte am
inițiat?

Știm că există probleme la a căror rezolvare
putem contribui, prin implicare. Din acest
motiv, organizăm acțiuni stradale, dezvoltăm
și participăm la sesiuni educaționale în școli,
oferim oportunități de dezvoltare
voluntarilor în cadrul organizației.

Martorele tăcute vorbesc
Din 25 noiembrie până pe 10 decembrie sunt declarate 16 zile de activism
împotriva violenței asupra femeii. Anual, A.L.E.G. invită jurnaliști,
reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul violenței
domestice, dar și trecători la evenimentul stradal organizat sub forma unei seri
de veghe ce susține dreptul femeilor de a trăi fără violență. Siluetele roșii
prezente la eveniment aduc împreună poveștile femeilor ce au fost ucise de
parteneri. Astfel, evenimentul este unul cu caracter de informare, dar și de
conștientizare a efectelor violenței, un apel la implicare prin recunoașterea
timpurie a semnelor de abuz pe care le vedem pe stradă, în scara blocului sau în
familie.

Campania Stop Intimidare, Start Cooperare
În luna mai 2018, am acceptat invitația din partea Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Sibiu (CJRAE Sibiu) de a face parte din
echipa proiectului Stop intimidare, start cooperare, care își propune prevenirea
fenomenului de bullying în mediul școlar, alături de instituțiile publice din
Sibiu. Am participat la sesiuni de informare și conștientizare adresate elevilor
claselor V-VIII din județul Sibiu.

A.L.E.G. programul de practică

În perioada februarie-iulie 2018, 10 studenți de la Facultatea de Științe
Economice, specializarea Marketing și comunicare, sub îndrumarea
prietenoasă a companiei KeepCalling din Sibiu, au participat la un stagiu de
practică la A.L.E.G. Am adus ideile studenților în față prin strategii de
comunicare și campanii ce ne-au oferit vizibilitate și încredere.

Cine face
parte din
echipa
A.L.E.G.?

Colaborăm cu psihologi cu experiență în prevenirea
și combaterea violenței de gen, dar și cu specialiști
în drepturile omului și egalitate de gen. Avem
susținerea a peste 70 de membri și voluntari activi,
avocați pro-bono, peste 200 de profesori și
consilieri școlari. Grupul de Facebook Voluntarii
A.L.E.G. numără peste 350 de membri activi.

Deoarece credem în implicarea grupului nostru țintă în
organizație, forul nostru de decizie, consiliul director,
include întotdeauna cel puțin o supraviețuitoare a violenței
domestice, o adolescentă și un bărbat.
5 motive să fii voluntar
Socializare
Educație prin distracție
Experiență profesională
Dezvoltare personală
Ajuți la schimbarea lumii în bine

Ce zic voluntarii?
Am învățat să lucrez mai bine în
echipă, să comunic, să ascult și
să accept cu mai mare ușurință
ideile altora. Cel mai mult mi-a
plăcut că am avut ocazia să mă
confrunt cu niște probleme pe
care nu cred că mi le-aș fi pus în
alte circumstanțe.
Daria, 17 ani

Ce am
învățat în
2018?

Echipa A.L.E.G. (membri și voluntari)
participă constant la sesiuni de formare
pentru a dezvolta cele mai potrivite strategii,
cu scopul de a atinge cu succes misiunea și
viziunea organizației.

Martie: Ashoka România - System change Workshop, România
Aprilie: Design Thinking Society -Design Thinking Starter Course,
România
Mai: Techsoup Europe și Techsoup Romania - Acceleratorul
Tech4stories - Apără adevărul și comunică eficient, România
Septembrie: Design Thinking Society - Aplicații practice și
dezvoltare organizațională cu Design Thinking, România
Septemrbie: #InStareDeBine - Atelier de comunicare, România
Octombrie: WithAndForGirls - Human Rights Funders Network
Conference, Mexic
Octombrie: WAVE - 20' WAVE Conference, Malta
Noiembrie: WithAndForGirls -Elevate Children Funders Group,
Belgia
Noiembrie: ThomsonReuters Fundation - Trust Conference, Londra
Noiembrie: WAVE Vienna Training Institute - Instanbul Convention
in corellation to criminal law, Viena
Noiembrie: Techsoup Europe - Megaphone - Changing the Game for
NGO's, România

Cum arată
raportul nostru
fianciar?

Total venituri 2018:
344 378 RON
Total cheltuieli 2018:
285 377 RON

Venituri principale:
Sponsorizări societăți comerciale: 108 107 de lei
Finanțări nerambursabile din țară (prin FDSC, Fundația Comunitară Sibiu,
Primăria Municipiului Sibiu): 39 203 de lei
Finanțări nerambursabile din străinătate (prin fonduri ce provin din partea Uniunii
Europene, dar și a fundațiilor Empower și Techsoup Europe): 182 488 de lei
Venituri din redirecționarea a 2% din impozitul pe venit: 8 192 de lei
Donații persoane fizice și cotizații membri: 2 020 de lei
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Cheltuieli principale

Cheltuieli principale
Costuri de personal - echipă și specialiști: 129.002 de lei
Servicii (ex. organizare conferințe, ateliere, ș.a.) 25.812 de lei
Deplasări în țară și străinătate: 23.132 de lei
Informarea publicului (tipărituri, pagini web): 22.800 de lei
Chirie și utilități: 20.790 de lei
Echipamente și consumabile: 14.230 de lei

Cum ne
autosusținem?

1.260 de lei au fost strânși din donații
individuale, în anul 2018, prin diverse
mecanisme de fundraising. La sfârșitul
anului, echipa A.L.E.G. a reușit să
implementeze pentru prima dată un sistem
de donații online.

Campania 2%

8.192 de lei din impozitul pe venit au fost direcționați de către voi, pentru a
ne ajuta să continuăm activitățile A.L.E.G., dar și să dezvoltăm proiecte noi,
cu impact.

Evenimente sportive

Vorbesc cu copilul meu despre abuz și elaborarea ghidurilor pentru părinți și
copiii cu scopul prevenirii violenței sexuale, este cauza pentru care s-a
mobilizat comunitatea sibiană, pe 26 mai, în cadrul Maratonului Internațional
de la Sibiu. Cu sprijinul a peste 200 de alergători sau susținători, am reușit să
strângem suma de 10.582 RON.

A.L.E.G. să-mi donez ziua de naștere!

Thea Events prin Codruța Răbăgel și Cristina Radu au lansat fondul aniversar
Giveaway B-day: ne donăm ziua și au decis să își sărbătorească ziua de
naștere...altfel. În loc de cadouri, cei apropiați lor au contribuit cu donații
către A.L.E.G. Suma de 2.055 de lei atrasă prin acest eveniment a fost
investită în realizarea ghidului Vorbesc cu copilul meu despre abuz

Participarea la Bazarul Caritabil

Bazarul primăverii, eveniment de fundraising organizat în colaborare cu alte
ONG-uri din Sibiu, ne-a adus mai aproape de beneficiarii noștri, căci a fost o
bună ocazie de informare a publicului despre serviciile oferite de A.L.E.G., dar
ne-a ajutat să strângem și o sumă de peste 3.000 de lei

Cine sprijină
activitatea A.L.E.G.?
Finanțatori

Susținători #SiEuReusesc
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