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Așa am ajuns în 2010 să mă alătur echipei A.L.E.G.,
iar după nouă ani să îmi fie încredințată conducerea
consiliului director al acestei organizații.
A.L.E.G. nu și-ar fi putut atinge potențialul fără
viziunea, determinarea și sprijinul tuturor membrilor
care și-au asumat de-a lungul timpului roluri de
răspundere și care continuă să rămână o parte
esențială a echipei, nici fără eforturile, energia și
creativitatea voluntarilor și partenerilor noștri.
În noiembrie 2019 am participat pentru prima dată
la o întâlnire a învigătoarelor violenței domestice din
cadrul rețelei Și eu reușesc. De atunci îmi răsună în
minte răspunsul unei doamne care într-un moment
de reflecție s-a întrebat ce a ținut-o atât de mult
timp într-o relație abuzivă: „Frica de a nu fi crezută.
Teama că dacă vorbesc nu voi fi băgată în seamă”.
În fiecare zi, de 15 ani, A.L.E.G. ascultă, crede și
amplifică vocile femeilor pentru a fi băgate în
seamă de cei datori prin lege să le protejeze.
M-am alăturat echipei A.L.E.G. când eram
adolescentă, pentru că organizau acțiuni în liceu.
Poveștile despre violența domestică nu îmi erau
foarte cunoscute, dar nici străine. Prin deconstruirea
poveștilor despre relații abuzive am auzit atunci
pentru prima dată despre violența de gen, violența
„normalului”, venită din ceea ce societatea ne învață
că înseamnă a fi „cu adevărat” bărbat sau femeie –
o violență a normelor sociale. Violența împotriva
femeilor nu este problema femeilor, ci a tuturor
forțelor vizibile și invizibile care pun oamenii într-o
poziție de vulnerabilitate pe baza identității de gen.
Cercetătoarea în antropologie, Nancy ScheperHughes, scria, în 2004, că mașinăria invizibilă a
inegalității care reproduce relații de excludere și
marginalizare pe baza unor criterii de identitate are
un nume: violență structurală. Ea normalizează
pentru femei violența domestică, abuzul sexual,
obiectificarea, controlul asupra corpului, excluderea
de la decizie și feminizarea sărăciei. Violența de gen
șterge originile inegalității de putere, astfel încât
nimeni să nu poată fi blamat pentru cele
menționate mai sus, cu excepția femeilor înselor.
Din 2004, A.L.E.G. luptă pentru egalitatea de gen, iar
eforturile asociației nu se concentrează doar pe
serviciile de suport pentru femeile aflate în relații
abuzive, ci se adresează și tinerilor, prin programe
educative.

Cu 15 ani de experiență în spate în lupta pentru
egalitate de gen, A.L.E.G. va continua să inspire curaj
și să pună umărul la dezvoltarea unei societăți în
care femeile sunt crezute, iar experiența, nevoile și
expertiza lor contează.
Georgiana Epure - președinta consiliului
director al Asociației A.L.E.G.

Fac parte din echipa A.L.E.G. încă de la începuturi,
rezonez
în
continuare
cu
conceptele
promovate precum egalitate de gen, educație
nonformală, nonviolență, pe care cu grijă și eforturi
comune le integrăm sub forma unor proiecte
adresate grupurilor vulnerabile.
A.L.E.G. și-a diversificat și ajustat dea lungul anilor
modalitățile de lucru cu tinerii dar și cu femeile
aflate în situații vulnerabile. Un aspect de apreciat
este implicarea directă, consultarea și ascultarea
nevoilor acestora când dorim să producem o
schimbare sau o îmbunătățire de gândire și de
comportament.
Mă bucur că dăm glas și curaj atât tinerei generații
care mă surprinde de fiecare dată prin
responsabilitatea și gândirea matură, cât și femeilor
care reușesc să se desprindă din relații
nesănătoase și ajung prin poveștile lor să ajute și
altele. Cred cu tărie că doar împreună putem reuși
și cu cât suntem mai mulți, cu atât vocea noastră va
fi mai puternică iar noi ca bărbați avem un rol
important în combaterea violenței și a inegalităților.
Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția
în orice fel în A.L.E.G.
Liviu Gaja - vicepreședinetele consiliului
director al Asociației A.L.E.G.

Cum am schimbat lumea în 2019?
A.L.E.G. a împlinit 15 ani în 2019, adică am trecut de etapa pubertății şi suntem în plină adolescenţă.
Entuziasmul ne-a caracterizat din plin anul acesta. Poate am cam pierdut nopţile în încercarea de a
nu rata nicio experienţă, dar uite ce rezultate a produs explozia noastră de energie:

190 de femei şi copiii acestora au primit susţinere pentru a se elibera de violenţa
domestică; 22 de învingătoare au parcurs o serie de ateliere de dezvoltare personală
pentru a fi pregătite să ajute și alte femei să depăşească violenţa şi 50 de copii au învăţat
despre sănătatea emoţiilor în comunitatea #SiEuREuşesc Bucureşti; în Cluj-Napoca a avut
loc prima întâlnire de prezentare a programului #SiEuReuşesc în vederea formării unei noi
comunități locale; Forumul Învingătoarelor, ediţia a II-a a adus laolaltă 60 de participante.
am organizat o conferinţă internaţională şi 4 conferinţe naţionale pe teme precum „Cui i-e
frică de egalitatea de gen?”, „Cum ajungem la egalitate pe piaţa muncii” dar şi „Angajatori
pentru respect. Politici anti-hărţuire la locul de muncă”.
expoziţia itinerantă „Drepturile Femeilor în România” a călătorit în 2 oraşe şi a fost prezentă
în 5 instituţii diferite
5 fete din România au selectat câştigătorii premiului internaţional With and For Girls pentru
Europa si Asia Centrală, cu îndrumarea echipei A.L.E.G.
ghidul „Vorbesc cu copilul meu. Despre abuz.” a fost diseminat către peste 500 de părinți și
consilieri școlari
am colaborat cu peste 135 organizaţii din România şi din alte ţări în acţiuni de advocacy
adresate guvernelor sau organizaţiilor europene

Scrisoare de la finanțatorii A.L.E.G.
„Suntem mândri să sprijinim o organizație atât
de remarcabilă ca A.L.E.G. Am primit multe
solicitări de finanțare și am fost copleșiți de
calitatea
și
profunzimea
aplicației
dumneavoastră, o adevărată declarație a
importanței implicării fetelor în cadrul
organizației pe care o reprezentați. În cadrul
procesului de evaluare pentru acordarea
acestei finanțări au fost implicate cinci fete
adolescente care au discutat punctele tari și
punctele slabe ale fiecărei aplicații și au
selectat câștigătorii. Felicitări!”

„Ne simțim privilegiați de fiecare dată când ne
împărtășiți experiențele voastre și ne bucurăm
să aflăm despre schimbarea pe care Asociația
pentru Libertate și Egalitatea de Gen o aduce
în comunitățile în care activează. Rapoartele
voastre de activitate ne ajută să rămânem la
curent cu nevoile grupurilor de femei din
întreaga lume și să învățăm cum putem să
ajutăm eficient. Global Fund for Women este
onorat că a putut să vă sprijine financiar
eforturile. Vă dorim un succes continuu.”

Fundația Empower

Organizația Global Fund for Women

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.

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

Misiune
Ce facem?
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.

Informare și
conștientizare

Oferim consiliere psihologică,
sprijin și asistență juridică
Oferim servicii de consiliere psihologică în
sprijinul femeilor care se confruntă cu
violența domestică, dar 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 prin coordonarea programului
național #ȘiEuReușesc (pentru mai multe
detalii accesează www.sieureusesc.ro).
Pentru a afla mai multe detalii, ia legătura
cu noi la adresa contact@aleg-romania.eu

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.

Lobby și advocacy
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.

Cu cine colaborăm?
A.L.E.G. la nivel local:
Colaborăm cu poliția, Serviciul de
Medicină Legală, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Sibiu, Serviciul Public de Asistență
Socială, adăposturi și alte ONG-uri din
domeniul social și al drepturilor femeilor,
pentru a oferi servicii de consiliere
psihologică și juridică oricărei femei care
se află într-o relație de violență. 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 (EIL).
Comisia Județeană în domeniul Egalității
de Șanse între femei și bărbați (COJES).

A.L.E.G. la nivel național:
Suntem membre în rețele și coaliții ce
reunesc organizații active în domeniul
promovării drepturilor femeilor, al protejării
victimelor violenței de gen și al combaterii
discriminării pe criterii de gen.
Aceste rețele sunt:
Rețeaua pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor VIF.
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 (Rețeaua regională pentru
sănătatea
reproducerii
şi
drepturile
femeilor în Europa Centrală și de Est)
European Women's Lobby, prin Romanian
Women's Lobby (RoWL)

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.
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Cum intervenim când vine vorba de violență de gen?
Violenţa împotriva femeilor (o formă a violenței 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. Statisticile 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.

190

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 medico-legale și/sau
evaluare psihologică pentru copii, servicii prin
intermediul grupului de sprijin #ȘiEuReușesc
Sibiu.

#ȘiEuReușesc - acces în
grupul de sprijin (online
și offline)
Grupul de sprijin #ȘiEuReușesc
oferă un cadru de întâlnire între
membre, care au posibilitatea de a
împărtăși temerile și grijile cu alte
persoane cu experiențe de viață
similare. În interiorul grupului
fiecare membră ajunge să dețină
un rol dublu: acela de a oferi și de
a primi înțelegere, susținere și
ajutor. Astfel de întâlniri au avut loc
lunar.
Rețeaua Învingătoarelor este un
grup de Facebook secret, bazat pe
încredere și solidaritate, realizat cu
scopul de a aduce împreună femei
ce au trecut prin experiența
violenței domestice, femei care au
nevoie de susținere, dar și
specialiști din diverse domenii. La
finalul anului 2019 grupul era
alcătuit dintr-un număr de 180 de
persoane.

Cursuri de instruire pentru polițiști și alți specialiști în intervenție
Cel mai adesea, cazurile de violență sunt semnalizate agenților de poliție responsabili cu
ordinea publică, prin apelul la 112. Este important ca persoanele din intervenție să fie
pregătite special pentru a întâmpina nevoile supraviețuitoarelor violenței.
Pentru a facilita acest lucru, A.L.E.G., împreună cu ISOP – Institutul de Studii pentru Ordine
Publica au realizat un protocol de colaborare în perioada 2019-2021, prin care ne-am
angajat să organizăm ateliere pentru angajații instituției. Scopul este de a facilita o
intervenție mai prietenoasă pentru victimele violenței domestice, de a reduce atitudinile de
blamare ale polițiștilor asupra victimei și de a o ajuta pe aceasta să primească un ajutor
real, dar și acces la alte servicii de protecție socială.

#SiEuReusesc, împreună facem vocile
învingătoarelor auzite!
www.sieureusesc.ro

Din momentul în care își poate spune
#ȘiEuReușesc, o victimă a violenței face un
prim pas spre a deveni o învingătoare.
Drumul nu e ușor, dar e important să
înceapă, iar pentru asta are nevoie de sprijin
și de exemplele altor femei care au reușit.
Programul #ȘiEuReușesc face vocile
învingătoarelor auzite și este derulat în
România de către Asociația pentru Libertate
și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) cu sprijinul
Ashoka România și adaptează un model al
Fundației Ana Bella din Spania.
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 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.
Pentru
dezvoltarea
programului
am
beneficiat de suport din partea Design
Thinking România prin intermediul Magdei
Ropotan.

în 2019
Harta programului #ȘiEuReușesc s-a extins, la
nivel local: Asociația Pas Alternativ (Brașov),
Asociația ANAIS (București), Grup de Suport
pentru Femei Abuzate - GRAB (Satu Mare). O
întâlnire de prezentare a programului a avut loc la
Cluj Napoca.
A.L.E.G. și-a mobilizat eforturile în susținerea
comunităților actuale, dar și în consolidarea
comunității #ȘiEuReușesc din București, în
parteneriat cu Asociația ANAIS. Sprijinul
financiar a venit din partea Fundației
Comunitare București, care împreună cu
IKEA România a dezvoltat Fondul pentru
Egalitate de Gen. Împreună ne-am propus
să creștem pe termen lung autonomia și
relațiile bazate pe solidaritate, pentru
femeile și copiii supraviețuitori ai violenței
domestice. Femeile care se eliberează de
violență au parcurs un traseu de dezvoltare
personală cu scopul de a fi pregătite în
sprijinirea altor femei.
Tot în 2019 a avut loc cel de-al doilea
Forum al Învingătoarelor, o nouă ocazie de
a construi împreună o comunitate mai
puternică la nivel național.
Noutățile programului au inclus întâlnirile
cu specialiștii #ȘiEuReușesc, prin care am
avut ocazia de a da startul dialogului pe
tematica violenței între profesioniști,
învingătoare și publicul larg, dar și atelierele
pentru copii Smart Heart.

#SiEuReusesc, comunitatea învingătoarelor București
Proiect susținut prin FONDUL IKEA
pentru Egalitate de Gen, finanțat de
IKEA România și gestionat de
Fundația Comunitară București

În comunitatea #SiEuReusesc, schimbarea
pornește de la (re)construirea încrederii în
sine și oferirea de informații ușor accesibile
prin exemplele pozitive ale altor femei care
au trecut prin experiențe similare,
comunicate prin campanii publice dar și în
grupuri online private. Depășirea traumelor
se face prin participarea la grupuri de sprijin
și ateliere de dezvoltare personală.

Curajoase împreună este mesajul sub care
am organizat cel de-al doilea Forum al
Învingătoarelor din România, evenimentul
în care ne-am oferit una alteia putere și
încredere. Tot aici am făcut primii pași spre
consolidarea rolurilor pe care fiecare dintre
noi le poate avea în rețea, înspre ajutorarea
și altor femei. Aceste roluri au fost mai apoi
explorate în cadrul atelierelor pentru
dezvoltare personală #ȘiEuReușesc.

Atelierele pentru dezvoltare personală #ȘiEuReușesc
Cele patru ateliere au inclus activități teoretice dar și interactive, centrate pe agrearea unui
limbaj comun legat de violența domestică, principii de sprijin, rescrierea poveștii de viață a
participantelor pentru a găsi/da valoare propriei experiențe. Fiecare atelier s-a încheiat cu
activități de relaxare, dans terapie, imagerie ghidată, dar și alte momente special gândite
pentru eliberarea tensiunii fizice, emoționale, mentale acumulate pe parcursul întâlnirilor,
pentru reconectarea cu simțurile, exprimarea emoțiilor reprimate, ș.a. Fiecare atelier a durat 8
ore și a fost parcurs de 22 de învingătoare. În moderarea acestor ateliere s-au implicat
psihologii și membri echipei A.L.E.G., dar și psih. Adela Szenteș din partea Asociației ANAIS,
psih. Cătălina David și jurnalista Oana Sandu (Decât O Revistă).

„M-a ajutat enorm să-mi accept vulnerabilitatea, să înțeleg ca doar alegând conștient, nu după
tiparele inconștiente, pot lăsa în urmă abuzul. Rămâne să lucrez cu propriile limitări, cu propriile
răni. Mulțumim pentru conștientizare! Experiența atelierelor per total a fost de creare de
comunitate, de încredere, în care ne este permis să fim vulnerabile și să ne
deschidem”, povestește una dintre beneficiarele atelierelor pentru dezvoltare personală
Întâlnirile cu specialiștii
#ȘiEuReușesc ne-au oferit
ocazia de a crește accesul
comunității la informații
corecte, dar a și creat un
context de socializare și
conexiune prin oferirea de
suport între participanți, fie
ei învingătoare, persoane
apropiate
acestora,
specialiști sau alte persoane
din intervenție.

Atelierul Smart Heart, organizat în
colaborare cu autoarea Ioana
Chicet-Macoveiciuc ne-a adus
împreună cu peste 50 de copii.
Împreună am vorbit despre
gestionarea unor emoții precum frica,
furia și rușinea. Participanții au învățat
despre relaționarea de la egal la egal
cu alți copii și despre recunoașterea
atitudinilor și comportamentelor
asociate violenței și însușirea unor
deprinderi alternative (cum să
descurajeze violența în cercul lor de
prieteni și să găsească exprimări
alternative) ca să dezvolte relații
sănătoase.

Alte activități:
- vizită și dialog între
învingătoarele
violenței
domestice și reprezentanta
Comisiei pentru Egalitate de
Șanse
din
Camera
Deputaților
- cursuri de Yoga și
Autoapărare deschise către
membri comunității
- implicarea învingătoarelor
în realizarea de campanii
media pentru a evidenția
exemple pozitive și a ajuta și
alte femei să își spună
#ȘiEuReușesc

Cum luptăm cu inegalitatea de gen?
Egalitatea 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 - ediția a XIV-a
„Feminismul e și pentru mine!”
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.
Feminismul e și pentru mine! a fost
concluzia participanților din acest an la
Festivalul Egalității de Gen, ce a avut loc la
Sibiu, în prioada 14-17 octombrie. Prin
activitățile propuse i-am ajutat pe
participanți să se familiarizeze cu drepturile
femeilor organizând expoziții, cursuri pentru
tineri, și conferințe pentru angajatori. Astfel,
am arătat că e nevoie atât de implicarea
femeilor, cât și a bărbaților pentru
îndreptarea situației, iar beneficiile vor fi de
toate părțile. E important să înțelegem cu
toții că violența se naște din inegalitate și o
adâncește, generând o stare de frică și
intimidare.

În cadrul conferinței Angajatori pentru
respect am făcut apelul către instituții
publice dar și private, de a institui
mecanisme interne de prevenire şi de
reclamare a hărțuirii sexuale la locul de
muncă. Conferința a inclus prezentări
despre ultimele noutăți legislative din
domeniul egalității de șanse la locul de
muncă și despre rolul pe care angajatorii îl
pot juca în combaterea hărțuirii și
discriminării. A.L.E.G. s-a oferit să ajute
angajatorii să creeze politici interne pentru
asigurarea siguranței la locul de muncă.

Expoziția Drepturile Femeilor în România
este compusă din 5 panouri de dimensiuni
mari care prezintă succint istoria drepturilor
femeilor, românce cărora le datorăm
drepturi dar și informații privind violența
împotriva femeii și servicii de suport.
Aceasta este pusă la dispoziție spre
găzduire companiilor din mediul privat dar
și instituțiilor de învățământ din Sibiu în mod
gratuit. Cu sprijinul ilustratoarei Diana Barbu
expoziția poate fi replicată și în alte localități
din țară.

Ce pot face bărbații pentru drepturile
femeilor? este titlul atelierului interactiv
organizat cu scopul de a atrage atenția că
este de datoria fiecăruia să se implice
pentru a echilibra balanța de gen. Credem
că băieții și bărbații pot juca un rol mai activ
în combaterea violenței și inegalităților.
Există inițiative pe această temă în mai
multe țări și ne dorim să facem pași pentru
ca această mișcare să ia amploare și în
România. Atelierul s-a desfășurat la SIBIO, o
cafenea care se declară împotriva
sexismului, rasismului şi xenofobiei.

Angajatori pentru respect!
Politici anti-hărțuire la locul de muncă.
În România, 9 din 10 victime ale hărțuirii
sexuale la locul de muncă sunt femei, iar
majoritatea au sub 30 de ani. Noile norme
metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
șanse și de tratament între femei si bărbați,
prevăd ca angajatorii să elaboreze politici
interne de prevenire și combatere a hărțuirii
sexuale şi a discriminării pe criterii de sex la
locul de muncă, precum și să numească un
angajat cu atribuții în domeniu.
Pentru a accelera implementarea noilor
norme, în octombrie 2019, A.L.E.G. a inițiat
proiectul „Angajatori pentru respect –
Politici anti-hărțuire la locul de muncă”.
Reprezentanții a 25 de angajatori din
sectorul privat și public au fost informați cu
privire la practici pozitive în asigurarea unui
mediu de lucru respectuos și fără
discriminare.

Cele două conferințe organizate pentru
reprezentanți ai departamentelor de resurse
umane în Sibiu și Cluj-Napoca au inclus
prezentări
despre
ultimele
noutăți
legislative din domeniul egalității de șanse
la locul de muncă și despre rolul pe care
angajatorii îl pot juca în combaterea hărțuirii
și discriminării. La invitația angajatorilor,
A.L.E.G. a sprijinit instituțiile participante în
dezvoltarea de politici interne relevante și a
lansat o expoziție mobilă despre drepturile
femeilor în România pe care angajatorii pot
opta să o găzduiască temporar în instituțiile
lor ca o acțiune de informare a angajaților
pe tema non-discriminării. Tot în cadrul
acestui proiect, A.L.E.G. a organizat o
discuție cu angajații unei companii private
din Sibiu pe tema egalității de gen la locul
de muncă și a distribuit materiale de
promovare a unei culturi de toleranță zero
la hărțuire și discriminare la locul de muncă.
Proiectul a fost lansat în cadrul Festivalului
Egalității de Gen și finanțat de Women
Deliver Young Leaders.

Organizarea juriului care a decis organizațiile câștigătoare
ale premiului internațional WITH AND FOR GIRLS
5 adolescente din România au avut ocazia
să evalueze organizații din Europa și Asia
Centrală pentru a stabili organizațiile
câștigătoare ale premiului With and for
Girls (WFGA).

Înainte de etapa de jurizare adolescentele au
beneficiat de o serie de sesiuni de formare
organizate de A.L.E.G. privind drepturile femeilor și
contextul socio-economic al organizațiilor aflate în
concurs.

Câștigătoare a premiului With And For Girls (Cu și
pentru fete) în anul 2016, A.L.E.G. a fost
desemnată să organizeze la Sibiu selecția finală a
organizațiilor din Europa și Asia Centrală care au
primit premiul în 2019. Decernarea premiilor a
avut loc în primăvara anului 2020 la Londra a
inclus o finanțare pentru continuarea activităților
în sprijinul fetelor. Decizia privind organizațiile
câștigătoare din Europa și Asia Centrală a fost
luată de un juriu format din 5 adolescente cu
vârste cuprinse între 16 și 18 ani recrutate din
Sibiu, București, Bacău, Vâlcea și Focșani.

Acest premiu este oferit anual de Colectivul
With And For Girls Award, care a creat o
inițiativă de finanțare feminista globală prin
care identifică și susțin organizațiile locale
puternice care lucrează cu și pentru
adolescente. Colectivul este format dintr-o
serie organizații internaționale cunoscute,
care susțin drepturile fetelor: Comic Relief,
Frida Fund, Global Fund For Children,
Global Fund for Women, Mama Cash, Nike
Foundation, NoVo Foundation, Plan UK,
EMpower, Stars Foundation, Purposeful.

Forumul Regional al Fetelor și lansarea broșurii
„Cui i-e frică de egalitatea de gen?”
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 un regres în
domeniul egalității de gen și despre o
opoziție crescândă a publicului față de
integrarea perspectivei de gen.

Forumul Regional al Fetelor a reunit peste
30 de participante din România, Armenia,
Germania, Austria, Ucraina și Serbia care au
împărtășit experiențele din activitatea lor și
au stabilit strategii comune pentru a-și
apăra drepturile și pentru a informa tinerii
despre beneficiile egalității între femei și
bărbați.

5 fete din România și 4 fete din Armenia
și-au propus să exploreze ce mecanisme
produc regres și împiedică implementarea
politicilor de gen în țările din regiunile
menționate, prin colectarea de date
relevante și realizarea unei cercetări
calitative. Astfel au realizat broșura Cui i-e
frică de egalitatea de gen, ce a fost
prezentată în cadrul Forumului Regional al
Fetelor, ce a avut loc la București, în luna
aprilie.

Pentru a rămâne în legătură după Forum,
participantele au organizat un grup de lucru
comun pentru elaborarea unui set de
carduri sub numele Conversații despre
Egalitatea de Gen, fiecare având scopul de
a ne ajuta să înțelegem mai bine ce este
egalitatea de gen și ce beneficii ne aduce,
fie că suntem fete sau băieți.

.

Programe de informare, educație și prevenire
Credem în educație și în prevenirea violentei. Implementăm proiecte educative în unitățile de
învățământ, oferim îndrumare și instrumente de lucru profesorilor și consilierilor școlari pentru
desfășurarea de activități la clasă. Organizăm întâlniri cu părinții pentru a da startul dialogului
despre relații sănătoase, corp și intimitate. Invităm comunitatea la discuții pe tematica egalității
de gen, proiecții de film, ș.a.

Vorbesc cu copilul meu. Despre abuz.
În România, în anul 2010, Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor
Copiilor și Adopție a înregistrat un număr de
11.200 de cazuri de violență împotriva
copiilor. În 2015 peste 13.500 de cazuri, în
2016 peste 14.300 de cazuri, în 2017 au fost
raportate peste 15.300 cazuri iar în prima
jumătate a anului 2018 peste 7.800 de
cazuri.

Realizarea ghidului Vorbesc cu copilul
meu. Despre abuz a fost solicitată de către
părinții care ne întrebau mereu: Cum le
răspundem copiilor noștri la cele mai dificile
întrebări legate de corp și siguranță? Câtă
informație le oferim și la ce vârstă? Cum îi
învățăm pe copii ce să facă dacă cineva îi
pune într-o situație inconfortabilă, fără a-i
speria sau a-i face anxioși?

Deși datele ilustrează o creștere, este
cunoscut faptul că se raportează doar o
mica parte parte din numărul total al
comportamentelor
abuzive
împotriva
copiilor. Statisticile arata ca peste 90%
dintre abuzuri se întâmpla în familie sau în
cercul de încredere al copilului. Dincolo de
statistici, problema o cunoaștem și din
poveștile care ni se încredințează în camera
„albastră” – centrul de consiliere psihologică
al asociației noastre -, printre lacrimi de
frustrare și neputință. Mulți părinți ne-au
semnalat nevoia de a învăța cum să-i
protejeze pe copiii lor de abuzuri sexuale și
cum să le vorbească despre aceste teme
tabu.

Atelierul Vorbesc cu copilul meu conversații cu adulți și cu pitici și lansarea
ghidului a avut loc la Sibiu și le-a avut
invitate pe psih. Eniko Gall (A.L.E.G.), dr.
Elena Ucenic și pe autoarea de carte Ioana
Chicet-Macoveiciuc
(Prințesa
Urbană).
Atelierul a fost moderat de Camelia Proca
(dir. A.L.E.G.) și găzduit de Școala
Finlandeză Sibiu, Au participat peste 200 de
părinți și copii.

Descarcă Ghidul:

Ghidul a fost diseminat în grupurile de
părinți, dar și în rândul consilierilor școlari și
cadrelor didactice. Acesta poate fi
descărcat de pe site-ul A.L.E.G.:
www.aleg-romania.eu

Proiectul Vorbesc cu copilul meu despre abuz a fost finanțat prin fondurile
strânse de alergători și susținători prin intermediul Maratonului
Internațional Sibiu (MIS) 2018. MIS este un eveniment al comunității
sibiene, organizat de Fundația Comunitară Sibiu
Codruța Răbagel și Cristina Radu, prin intermediul Incubator107 Sibiu, și-au
donat ziua de naștere, invitându-și prietenii și cunoscuții la o petrecere fără
cadouri. Banii strânși din donații în acest fond aniversar au fost direcționați
către realizarea ghidului

GenderEd: Combaterea stereotipurilor de gen în educație
și consiliere vocațională
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. În cadrul acestui proiect 83 de profesori au fost formați dintre
care, 8 au implementat la clasă un program educațional cu o durată de minim 11 ore, unui
număr de 100 de elevi.
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.
Conferința Finală GenderEd sau cum ajungem la egalitate pe piața muncii ne-a oferit ocazia să
prezentăm rezultatele și impactul proiectului, dar și să realizăm angajamente pe termen lung cu
profesorii implicați că sesiunile la clasă pot fi replicate. Manualul GenderEd, dar și alte materiale
realizate în cadrul proiectului pot fi puse la dispoziție în mod gratuit cadrelor didactice și
consilierilor școlari printr-un mesaj la adresa contact@aleg-romania.eu

Conferința finală a proiectului GenderEd: Combaterea
stereotipurilor de gen în educație și consiliere
vocațională din Cipru
Împreună cu partenerii de proiect din Italia, Cipru și Lituania, în cadrul conferinței finale a
proiectului GenderEd am evaluat modurile în care s-a implementat proiectul în fiecare țară și
am făcut schimb de bune practici, toate cu scopul de a contribui împreună la reducerea
inegalității de gen în educație și pe piața muncii. Echipa din Sibiu formată din cadre didactice și
consilieri școlari au prezentat rezultatele proiectului implementat în școlile din România cu
mari emoții, dar și cu promisiunea de continua implementarea activităților și în anii următori.
Mulțumim CJRAE Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu pentru tot suportul din cadrul
proiectului.

Proiecția filmului „Ți-am spus că am fost abuzată?”
Filmul “Have I told you I’ve been abused/ Ţi-am spus că am fost abuzată?” aduce în prim
plan poveștile unor tinere care au suferit forme ale abuzului sexual în copilărie, fără filtre
perfecte, fără a le ascunde după perdea. Credem că adevărul e primul pas spre vindecare. Tot
el ne aduce împreună și ne dă forța să găsim soluții pentru ca lumea de azi și de mâine să fie
mai bună.
Filmul este proprietatea Incest Trauma Centar din Belgrad și a fost proiectat pentru prima dată
în cadrul Festivalul Egalităţii de Gen de la Sibiu, din 2017. Proiecția a avut loc în luna octombrie,
la Sibiu. A.L.E.G. are drepturi de difuzare și poate organiza, la cerere, evenimente similare.

Martorele tăcute vorbesc - eveniment stradal
În perioada 25 noiembrie- 10 decembrie se marchează, la nivel global, cele 16 zile de activism
împotriva violenței de gen. Tot atunci organizăm și evenimentul stradal Martorele tăcute
vorbesc, un eveniment de informare asupra efectelor violenței asupra femeilor dar și de
informare asupra serviciilor de suport.

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.

Deoarece credem în implicarea grupului nostru țintă în organizație, forul
nostru de decizie, consiliul director, include întotdeauna cel puțin o
învingătoare a violenței domestice, o adolescentă și un bărbat.

Cum poți tu să te implici?
Fă parte din echipa de voluntari

Devino fundraiser

Fără #voluntariiALEG multe dintre proiectele
noastre nu ar putea exista. Indiferent de profesia și
pasiunile tale, te poți implica pentru a ne ajuta să
construim o lume mai sigură, Spune-ne câteva
cuvinte despre tine, de ce vrei să fii voluntar și
cum crezi că ne poți ajuta, printr-un mesaj la
adresa contact@aleg-romania.eu și ești ca parte
din echipă!

Donează ziua ta de naștere,
participă
la
evenimente
de
strângere de fonduri sau vorbește
cu cei din conducerea firmei tale să
ne susțină. Scrie-ne pe email la
adresa contact@aleg-romania.eu și
noi îți trimitem toate informațiile de
care ai nevoie.

Direcționează 3,5% către A.L.E.G.
E simplu să ajuți! Redirecționează 3,5% din impozitul pe veniturile tale și susține proiectele
A.L.E.G. Descarcă declarația 230 de pe site-ul nostru www.aleg-romania.eu/sustine,
completează datele tale și depune formularul la sediul ANAF de la tine din localitate, sau
contactează-ne și îl depunem noi pentru tine.

Fii un agent al schimbării!
Rămâi la curent cu problemele și inovațiile în adresarea inegalităților de gen la nivel local,
național și mondial și semnalează când drepturile omului sunt încălcate. Promovează
egalitatea de gen în acțiunile pe care le faci zi de zi și dă startul dialogului pe această temă cu
prietenii tăi. Informează-te constant, ține legătura cu alți oameni interesați de aceleași subiecte
ca și tine și caută resurse pentru a pune în aplicare propriile idei pentru avansarea conceptului
de egalitate de gen. Distribuie pe rețelele sociale informații legate de serviciile de suport
pentru victimele violenței, materiale educaționale realizate în scopul prevenirii inegalităților,
alte informații utile.

Raportul financiar A.L.E.G.
Total venituri: 255 419 lei

ane fizice și cotizații membbri
4.4%
2%
8.7%

Finanțatori
Finanțatori internaționali

Buget local
2.8%

Companii care se implică

ă și străinătate

Finanțator #SiEuReusesc
comunitatea București

Finanțări nerambursabile din țară: (activ economice, donații, si sponsoriăzări)
72.6%

Venituri din finanțări nerambursabile
(țară/străinătate): 185308 lei
Venituri din donații persoane juridice: 25600 lei
Venituri din activități economice proprii: 22104 lei
Venituri din donații persoane fizice: 11292 lei
Venituri 3,5% (noul 2%) : 3926 lei
Alte venituri: 7189 lei

Total cheltuieli: 393 404 lei
chirie
4.8%

Susținători #SiEuReusesc

Parteneri fundraising

Alte
1.3%

Parteneri media

Publicitate
10.7%
Personal
43.9%

Parteneri creativi

deplasari
13.5%

servicii
19.6%

Cheltuieli de personal: 172682 lei
Alte cheltuieli pt beneficiari: 76965 lei
Cheltuieli cu serviciile executate de terți: 53250 lei
Cheltuieli cu deplasări: 41976 lei
Cheltuieli chirie și utilități: 18829 lei
Cheltuieli cu colaboratorii: 18674 lei
Cheltuieli publicitate: 5274 lei
Cheltuieli obiecte de inventar: 4352 lei
Cheltuieli materiale consumabile: 1400 lei

Prieteni ai proiectelor A.L.E.G.

Cum ne autosusținem?

3.5 %
Evenimente
sportive

Îmi donez ziua
de naștere

Donații online
Alte
modalități de
strângere de
fonduri

3 926 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.

Festivalul Egalității de Gen - ediția XIV a fost organizat din
fondurile strânse de comunitatea sibiană (4304 lei) prin donații
ale alergătorilor și susținătorilor la Maratonul Internațional de la
Sibiu, Evenimentul a avut loc în 1 iunie 2019 și a fost organizat
de Fundația Comunitară Sibiu.

Prin intermediul platformei www.galantom.ro i-am încurajat pe
prietenii cauzei noastre să își doneze ziua de naștere, să participe
la evenimente de strângere de fonduri, sau să vorbească cu cei
din conducerea firmei lor să ne susțină. Cu sprijinul vostru, în
2019 am strâns 3125 lei.

Am strâns 2485 lei prin donații directe, prin secțiunea donează a
site-ului www.aleg-romania.eu sau www.sieureusesc.ro

Like a diamond in the sky este o carte ilustrată pentru copii,
despre iubire și pierdere, scrisă de Bonnie Schepers, în memoria
Loredanei Diaconescu. Cititorii au fost invitați să doneze pentru a
susține centrul de consiliere A.L.E.G. și au contribuit cu peste
1300 lei.
A.L.E.G. a fost una dintre cele 12 organizații din Sibiu pentru care
BCU CSU Sibiu le-au susținut în urma licitării maiourilor de joc
ale baschetbaliștilor. Mulțumim Chatman (#25) pentru că ai ales
cauza noastră și Gabriel pentru donația în valoare de 550 lei.

Suntem aici pentru a încuraja
oamenii să trăiască o viață fără abuz
și violență. Oferim femeilor sprijinul
necesar pentru a-și găsi puterea
interioară de a spune #ȘiEuReușesc
să duc o viață liniștită, alături de
copiii mei. Organizăm activități
educaționale pentru că știm că
fiecare dintre noi merită să se afle
într-o relație sănătoasă.
Dacă ai nevoie de sprijin, suntem
aici pentru tine.

Pentru a te alătura cauzei noastre te
rugăm să ne trimiți un mesaj la adresa
contact@aleg-romania.eu sau să vizitezi
site-ul nostru:
www.aleg-romania.eu/sustine

