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Centrul FILIA
Ne dorim o societate în care drepturile femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale
de afirmare atât bărbaților, cât și femeilor indiferent de etnie, statut economic, orientare
sexuală, apartenență religioasă etc.
FILIA este o organizație non-profit, apolitică
și

feministă

care

luptă

împotriva

inegalităților de gen prin activism, advocacy
și cercetare.
Luptăm pentru o societate incluzivă, în care
diferențele sunt valorificate și nu ierarhizate!
Credem că lupta pentru o astfel de societate
este una politică și credem în importanța
revendicărilor politice ale drepturilor și
libertăților femeilor.

combaterii inegalităților de gen. În
același timp, ne asumăm rolul de
watchdog specific societății civile și
credem

că

este

important

instituționale

ca

Promovăm dialogul social și dialogul cu

derapajele

din

insituțiile statului și actori relevanți în

domeniul egalității de gen să fie

domeniul egalității de gen, în vederea

sancționate în mod public.

De ce e nevoie de feminism în 2016?
 România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce
privește egalitatea între femei și bărbați.
 25.2% femei trăiesc sub pragul de risc al sărăciei.
 Există doar 11.8% femei în consiliile de administrație a companiilor private de top.
 În 13 județe nu există adăposturi pentru victimele violenței în familie.
 În anul 2015 doar 12% dintre Parlamentari erau femei, doar 4% dintre
Primari erau femei, doar 15% dintre membrii Consiliilor Județene erau
femei și nu exista nicio femeie președintă de Consiliu Județean.
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Direcții strategice
1. Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
2. Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple
3. Creșterea participării femeilor la procesul de luare a deciziilor și la viața publică
4. Creșterea reprezentării politice a femeilor
5. Dezvoltare organizațională și consolidarea capacității Centrului FILIA
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Împreună pentru egalitate de șanse!
Consolidare și dezvoltare prin voluntariat și implicare civică
În anul 2015 am continuat să lucrăm cu
voluntarii FILIA și să îi sprijinim în
organizarea unor activități de informare
și conștientizare a tinerilor despre
egalitatea de gen și drepturilor omului
prin ateliere tematice, cercuri de lectură
și acțiuni publice.
Voluntarii au lucrat în echipe și au ales
teme și texte diferite pentru fiecare cerc
de lectură. Temele cercurilor de lectură
au fost: Feminitatea și masculinitate în
publicitate, Despre prostituție, cenzură
și pornografie, Istoria feminismului
românesc, Femei în politică.
Membri și voluntari au organizat 5
Ateliere de lucru, unde au invitat ca
speakeri activiste în domeniul temelor
abordate: Cum urăsc românii? Despre
discursul instigator la ură în România,
Hărțuirea sexuală în spațiul public și în

„Acțiunile
publice mi-au
dat curajul să
cred

că

vocea
contează

și
mea
în

spațiul public!”
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spațiul online, Violența asupra femeilor în
melodii și videoclipuri românești, Traficul
de persoane – sclavia sexuală. Între mituri
și realități, Mișcarea pentru drepturile
femeilor rome.
Pe 8 martie, de Ziua internațională pentru
drepturile femeilor, am organizat
împreună cu voluntarii o acțiune de
informare în spațiul public despre
semnificația zilei și problemele cu care se
confruntă femeile din România, iar în luna
iunie am plecat împreună în teambuilding
pentru a consolida echipa și pentru a ne
gândi împreună la activități viitoare.
Proiectul Împreună pentru egalitate de
șanse! Consolidare și dezvoltare prin
voluntariat și implicare civică a fost
finanțat prin Granturile SEE, în cadrul
programului Fondul ONG.

E-VIP - Egalitate prin Voluntariat, Inovare, Prfoesionalizare
În luna iulie a început proiectul E
-VIP, finanțat prin granturile SEE,
în cadrul Fondului ONG în
România.
Activitățile cuprinse în cadrul
proiectului Egalitate prin Voluntariat, Inovație și Profesionalizare au urmărit dezvoltarea organizațională, consolidarea bazei de
membri și voluntari activi și implicarea acestora în activități și
acțiuni de conștientizare precum
și promovarea egalității de gen,
a politicilor publice de gen, a
drepturilor omului, a antidiscriminării, combaterea violenței
de gen, combaterea rasismului și
xenofobiei,
combaterea
homofobiei.
Activitatea de promovare și
informare a crescut vizibilitatea
proiectului și a organizației și a

îmbunătățit comunicarea cu
publicul larg, membrii/ele și
voluntarii/ele
ONG-ului.
În
cadrul proiectului, FILIA a
participat pentru prima oara la
Festivalul Zilele Culturare ADfel
unde am oferit celor peste 2000
de participanți informații despre
noi și despre necesitatea
feminismului
în
societatea
actuală.
În perioada 9-14 decembrie a
avut loc „Școala de Iarnă privind
Politici Publice de Gen”, prin
intermediul cărora cei 19
participanți, voluntari/ e și
persoane interesate de ceea ce
presupun politicile publice de
gen, au internalizat concepte
fundamentale
privitoare
la
metode de advocacy sau
comunicare în ceea ce privește

punerea pe agenda publică a
necesității politicilor de gen.
În cele 5 zile participanții/ele au
înțeles mai bine complexitatea
politicilor publice de gen și ceea
ce presupun politicile de
reconciliere
între
viața
profesională și cea privată,
politicile
educaționale
și
politicile sociale, precum și
operarea
cu
tehnici
și
mecanisme de comunicare și
advocacy.
Evenimentul a fost deschis de
către Ambasadoarea Suediei
Anneli Lindahl Kenny, care a
vorbit
despre
elementele
specifice ale politicilor publice de
gen din Suedia, cum sunt
formulate și care sunt etapele în
implementarea acestora.

„Experienţa Şcolii de Iarnă
FILIA în primul rând mi-a
lămurit anumite întrebări
personale privind politicile
publice

existente

în

România, astfel încât am
aflat că şi un semafor
bine

amplasat

într-o

intersecţie, poate exprima
o politică publică de gen”

@Mircea Restea
6

Dezvoltarea și Consolidarea Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea
Violenței împotriva Femeilor
În anul 2015 am
continuat și am început noi
proiecte în calitate de
parteneri, unul dintre
acestea fiind Dezvoltarea și
Consolidarea
Rețelei
pentru
Prevenirea
și
Combaterea
Violenței
împotriva
Femeilor,
coordonat de Asociația
Transcena și implementat
alături de Asociația FRONT,
Asociația E-Romnja, CPE,
Asociația ANAIS, Asociația
GRADO, CMSC.
În cadrul acestui
proiect FILIA a coordonat
desfășurarea
unei
campanii de conștientizare

și
sensibilizare
privind
violența împotriva femeilor.
În Campania “Împreună
pentru siguranța femeilor”
am organizat trei acțiuni
publice,
dezbateri
cu
studenți și un marș pentru a
încuraja fiecare persoană să
sancționeze
violența
împotriva femeilor și să
înțeleagă obstacolele cu
care se confruntă victimele.
În campanie s-au alăturat
reprezentanți
ai
Ambasadelor, ai Guvernului,
ai organizațiilor europene,
cât și reprezentanți ai
organizațiilor
neguvernamentale pentru a

@Zora Iuga
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transmite un mesaj video
sau scris de condamnare a
tuturor formelor de violența
împotriva femeilor.
Proiectul a fost
finanțat de Granturile SEE,
prin programul Fondul ONG
România.
Mai multe informații
despre proiect și rezultate,
cât și informații despre
violența împotriva femeilor
și acțiunile de advocacy ale
Rețelei pentru Prevenirea și
Combaterea
Violenței
împotriva Femeilor puteți
accesa
aici:
www.violentaimpotrivafem
eilor.ro.

Phenja – Violența împotriva femeilor nu are culoare
Phenja – Violența împotriva

zarea unui eveniment în

autorităților de a preveni și

femeilor nu are culoare!

care grupul de inițiativă

combate orice formă de vio-

este unul dintre proiectele

al

și

lență de gen. Femei din gru-

începute în parteneriat în

nerome din Giurgiu a

pul de inițiativă din Valea

anul

pregătit

de

Seacă au participat în cadrul

coordonat de Asociația E-

teatru forum despre vio-

Festivalului Pakivalo la un

Romnja și finanțat de către

lența împotriva femeilor

schimb de bune practici și

Open

Institute

pornind de la experi-

au avut ocazia să dezbată

Budapesta. Scopul proiec-

ențele grupului, piesă ce

alături de alte femei rome

tului a fost de a dezvolta in-

a fost prezentată co-

active la nivel local în grupu-

strumente adaptate contex-

munității

Valea

ri de inițiativă. În decembrie

tului local, de prevenire și

Seacă și care a oferit

2015 am lansat cercetarea

combatere

ocazia

dezbateri

Phenja – Suroritatea dintre

forme de violență împotriva

despre rolul pe care îl

femei împotriva violenței

femeilor și fetelor rome și

are fiecare dintre noi,

de gen.

nerome în trei comunități. În

cât și responsabilitățile

2015,

Society

a

proiect

diferitelor

femeilor

o

rome

piesă

din

unei

primul an am dezvoltat un
grup de inițiativă al femeilor
rome și nerome în comuna
Valea Seacă, județul Bacău și
am desfășurat acțiuni de
informare și conștientizare
privind violența împotriva
femeilor prin organizarea
unor ateliere și întâlniri cu
femei. Una dintre activitățile
de succes a fost transferul
de bune practici prin organi8

Liceeni și liceene împotriva hărțuirii stradale
În perioada septembrie-

panţi/participante

decembrie 2015 s-a des-

stereotipuri, prejudecăţi şi

de

fășurat proiectul “Liceeni

discriminare, atât în prac-

desene, articole, prezentări,

și

împotriva

tică, cât şi în legislaţia

afişe, fotografii, eseuri care

hărțuirii stradale”, cu spri-

românească, despre egali-

să

jinul Stop Street Harass-

tate de gen şi de şanse,

despre acest fenomen şi

ment, organizație neguver-

despre violenţă şi despre

despre cum poate fiecare

namentală care activează

formele diverse sub care se

dintre noi să se implice efi-

împotriva hărțuirii stradale

manifestă violenţa, despre

cient

din SUA. Colegele noastre

hărţuire stradală şi despre

acestuia.

Simona Chirciu, Stefania

activismul împotriva aces-

care au participat la concurs

Vintilă şi Loredana Vâlci-

teia la nivel internaţional şi

au fost foarte interesante şi

anu au susţinut trei atel-

din

finalul

expun o perspectivă a unor

iere cu două grupe de

întâlnirilor am organizat un

tineri şi tinere din capitală

aproximativ 30 de elevi şi

concurs pentru liceenii şi

despre accesul la spatiul

eleve

ai/ale

Colegiului

liceenele care au participat

public în funcţie de gen. Ele-

Tehnic

de

Aeronautică

în cadrul acestui proiect al

vii şi elevele care au accep-

din

Centrului FILIA. Ei şi ele au

tat provocarea noastră au

Bucureşti. Ele au vorbit tin-

fost invitaţi şi invitate să re-

fost premiaţi/premiate.

erilor şi tinerelor partici-

alizeze

liceene

„Henri

Coandă”

România.

La

materiale

despre

despre

hărţuirea stradală ca formă
violenţă:

exprime

în

filmuleţe,

părerea

lor

combaterea
Materialele

cu

.

Rupem tăcerea despre violența sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor pentru îmbunătățirea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței sexuale – coordonat de ACTEDO, în parteneriat cu A.L.E.G,
Asociația ARTEMIS, Asociația E-Romnja, Centrul FILIA, Asociația FRONT, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, a urmărit combaterea violenţei sexuale prin
consolidarea capacităţii coaliției de ONG-uri de a implementa o campanie unitară de advocacy, și prin
dezvoltarea unui centru de resurse online şi formarea membrilor coaliției în lucrul cu grupul ţintă.
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ȘEFA - Șanse Egale pentru Femei Active

Proiectul Șanse Egale pentru

tarea în carieră și aspecte legislative

Femei Active - ȘEFA, coordonat de Aso-

privind egalitatea de șanse pe piața

ciația Romano ButiQ, în parteneriat cu

muncii, participarea la cursuri de califi-

KCMC și Centrul FILIA și finanțat de FSE-

care în vederea dezvoltării carierei, for-

POSDRU, Axa prioritară 6, a avut scopul

marea și asistarea în vederea inițierii

de a crește nivelul de calificare și de a

unei afaceri, precum și promovarea

dezvolta în carieră femei în regiunea de

egalității de șanse și combaterea dis-

dezvoltare București-Ilfov, prin asig-

criminării de gen în accesul pe piața

urarea accesului la programe integrate

muncii și la locul de muncă.

personalizate, asistență privind orien-
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Acces la justiție și remedii adecvate
pentru persoanele care sunt victime
ale discriminării – coordonat de
Asociația Accept, în parteneriat cu
Centrul FILIA, Centrul Euroregional
pentru Inițiative Publice – ECPI,
APADOR-CH,

Agenția

de

Monitorizare a Presei și finanțat prin
promovarea unor servicii, instrumente

Granturile SEE în cadrul programului

și resurse info care să permită

Fondul ONG este un alt proiect ce a

creșterea

continuat în anul 2015. Scopul
proiectului

a

fost

accesului

la

justiție

și

remedii adecvate pentru persoanele

creșterea

vulnerabile în fața discriminării.

consolidarea capacității de advocacy
în

Mai multe informații despre Coaliția

vederea creșterii accesului la justiție

Antidiscriminare și resursele pe care

și

le

a

Coaliției

remedii

persoanele
discriminării.

Anti-Discriminare

adecvate
vulnerabile

pentru
în

fața

Dezvoltarea

și

ofera

aici

-

www.antidiscriminare.ro .

Voluntar pentru cetățenie activa. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile, coordonat de Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile, în parteneriat cu Centrul FILIA a
avut scopul de a atrage cel puțin 15 voluntari și 15 membri noi care vor susține acțiunile solicitantului în
vederea conștientizării membrilor societății românești a drepturilor civile. încurajarea exercitării lor în
sensul implicării active și prevenirii abuzurilor atât a persoanelor fizice asupra altor persoane fizice, cât și
a instituțiilor statului.
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Activism și advocacy
Campanie împotriva hărțuirii sexuale în universități
În anul 2015 Centrul FILIA a

vor exista repercusiuni dacă

devenit membră a Coaliției

persoana care a fost hărțuită

pentru

sexual va depune plângere

Egalitate

de

Gen

(www.ongen.ro) și a demarat

(434

Campania împotriva hărțuirii

2.Teama de a fi expusă public

sexuale în universități ca

ca victimă a hărțuirii sexuale

acțiune în cadrul Coaliției. În

(373

luna noiembrie am derulat un

3.Lipsa

studiu exploratoriu privind

corespunzătoare

hărțuirea

în

faptele de hărțuire sexuală

universități prin lansarea unui

(322 de respondenți). 1 din 2

chestionar

respondenți

sexuală

online

anonim

de

de

respondenți),

respondenți)

și

sancțiunilor
pentru

consideră

că

care a fost completat de 668

soluția cea mai bună pentru a

de

preveni

studenți,

doctoranzi,

masteranzi,
profesori,

și

hărțuirea

a

combate

sexuală

în

persoane din conducere sau

universități este introducerea

din personalul adminsitrativ,

în Codul etic a unor sancțiuni

cât și persoane care dețin altă

clare

calitate

faptele de hărțuire sexuală.

în

comunitatea

academică.

Cu

și

proporționale

sprijinul

Centrului

cu

de

Din cele 668 de persoane

Resurse pentru Participare

care

Publică am reușit să aducem

au

completat

chestionarul, 551 sunt femei.

la

1 din 2 femei care au

reprezentanți ai ANES, ai

completat chestionarul spune

ANOSR și ai SNSPA pentru a

că există hărțuire sexuală în

discuta

universități. Principalele trei

cercetării

obstacole

de

modificările necesare pentru

pentru

siguranța tuturor membrilor

respondenți

indicate

persoanele care se confruntă
cu fapte hărțuire sexuală în
universități sunt: 1. Teama că
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masa

dezbaterilor

despre

rezultatele

și

despre

comunității academice.

Activism și advocacy
La sfârșitul lunii iunie 2015 la Erevan în Armenia, a avut loc seminarul regional despre Contribuția
societății civile pentru egalitatea dintre femei și bărbați, unde România a fost reprezentată
de Simona Necula (Centrul FILIA) și Elena Arhire (Asociația ANAIS).
Seminarul a fost organizat la inițiativa guvernului Armeniei cu sprijinul Organizației Internaționale a
Francofoniei. La seminar au participat, pe lânga coordonatorul Rețelei francofone pentru egalitate
femei-bărbați, reprezentanți ai ambasadelor, ai ministerelor afacerilor externe și ai ONG-urilor din
cele șase țări participante : Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova și România.
În cadrul seminarului s-a discutat despre crearea a patru grupuri de lucru abordând următoarele
teme:


Lupta împotriva oricărei forme de violență asupra femeilor: toleranță zero. Lider este România
și va lucra cu toate celelalte cinci țări.



Participarea femeilor la viața politică. Lider este Albania și va lucra cu toate celelalte cinci țări.



Autonomia economică a femeilor. Lider este Armenia și va lucra cu toate celelalte cinci țări.



Educație/Formare. Lidere sunt Bulgaria și Moldova și vor lucra cu celelalte țări.
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Pentru tema numarul 1 – Lupta împotriva oricărei forme de violență asupra femeilor și fetelor, a
fost aleasă ca lider România. Prin România ne referim la Rețeaua pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor ce reunește mai multe ONG-uri din țara noastra ce șiau unit forțele și vor lucra împreună cu rețelele din celelate țări prezente. Printre obiectivele
stabilite regăsim: semnarea, ratificarea și punerea în practică a Convenției de la Istanbul ce nu a
fost semnată de toate țările din regiune, obținerea ordinului de protecție de urgență, etc.
S-a subliniat, în cadrul acestui seminar, importanța colaborării dintre ONG-urile din regiune și
Rețeaua Internațională Francofonă pentru Egalitate de Șanse ce analizează situația a
80 de țări francophone. S-a discutat, de asemenea, ideea organizării anuale, prin rotație în
fiecare țară, a unui seminar regional pe cele patru tematici.

Activism și advocacy



În anul 2015 Centrul FILIA a continuat procesul de sesizare și monitorizare a mai multor instituții
publice (Primăria comunei Valea Seacă, Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Bacău) în
vederea întocmirii actelor de identitate ale Ionelei Ciobanu și ale copiiilor săi pentru a obține
drepturile ce le revin în calitate de cetățeni. În mai 2015, Ionela Ciobanu a obținut certificatul de
naștere și a putut să obțintă și cartea de identitate, la vârsta de 30 de ani. Am continuat acțiunile de
advocacy pentru înregistrarea tardivă a nașterii copiiilor săi.



Pe 18 aprilie 2015, în ultima zi din Săptămâna Internațională împotriva Hărțuirii Stradale, Centrul
FILIA, AnA și FRONT au organizat o acțiune publică, alături de voluntare și voluntari, în Parcul
Tineretului.



Pe 20 octombrie 2015 am depus, alături de membrele Coaliției pentru Egalitate de Gen, o sesizare
către CNCD împotriva PSD privind segregarea de gen a candidaților pentru funcțiile de
vicepreședinți ai partidului. PSD a decis în mod discriminatoriu ca din cele 14 funcții de vicepreședinți,
10 să fie alocate exclusiv bărbaților și 4 exclusiv femeilor., iar femeile și bărbații au candidat pe liste
separate. CNCD a hotărât că această faptă nu este discriminare.
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Echipa FILIA în 2015

Aila Veli

Francesca Savu

Alexandra Miruțoi

Indra Gheorghe

Alexandra Onciu

Lăcrămioara Călin

Alexandru Liță

Loredana Vâlcianu

Alina Dragolea

Manuela Stoean

Alina Petre

Marina Gușan

Anastasia Jurescu

Mădălina Panait

Anca Tuculeasa

Miruna Pantel

Andreea Agiurgioaei

Raluca Cojocaru

Andreea Bragă

Roxana Ifteme

Andreea Cloșcă

Ruxandra Chirea

Andreea Marin

Ruxandra Yilmaz

Andreea Tint

Simona Chirciu

Cornelia Micoroiu

Simona Dumitru

Crina Gheorghe

Simona Necula

Daniela Stochean

Ștefania Vintilă

Florinela Iosip

Venera Dimulescu

@Zora Iuga
15

Date financiare
TIP VENIT
Cotizatii
Donatii
Sponsorizari 2%
Feminist Review Trust
ERSTE
Fondul Structural European - POSDRU
Open Society Institute Budapesta
EIGE
Granturile SEE, Fondul ONG
Venituri din diferente de curs
Venituri din dobanzi

VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
DEFICIT

SUMA (RON)
300,00
52.772,37
3.269,37
2.105,29
2.033,52
156.795,62
28.849,33
11.695,67
145.885,63
550,31
5,75
404.262,86

404.263,00
407.135,00
2.872,00

%
0,07
13,05
0,81
0,52
0,50
38,79
7,14
2,89
36,09
0,14
0,00
100,00

Număr de persoane angajate în 2015 în baza unui contract individual
de muncă - 11
Număr de persoane angajate în 2014 în baza unui contract civil - 2

Date financiare 2015
550,31

5,75

300,00
3.269,37

52.772,37

2.105,29

2.033,52

145.885,63

156.795,62

11.695,67
28.849,33
Cotizatii

Donatii

Sponsorizari 2%

Feminist Review Trust

ERSTE

Fondul Structural European - POSDRU

Open Society Institute Budapesta

EIGE

Granturile SEE, Fondul ONG

Venituri din diferente de curs

Venituri din dobanzi
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Cum ne puteți sprijini

Ofera

timp!

Alege

sa

te

societatea civilă din România, precum și

implici! Devino voluntar/a FILIA! Fie că

persoane implicate in formularea și

vrei să faci voluntariat la sediul nostru,

implementarea

să ne ajuți online sau vrei să oferi

domeniu. Alături de noi, îți poți dezvolta

servicii pro bono, TU ai un rol

experiența și contribui la promovarea și

important pentru noi. Alege un mod

susținerea drepturilor femeilor și egalității

prin care să ne sprijini și actionează

de gen în România. Implică-te și ajută-ne

acum! Implica-te!

să putem face auzite vocile femeilor!

politicilor

publice

din

Vino alături de echipa noastră și
Dacă dorești să devii voluntar/ă FILIA,

dezvoltă-ți compețentele, abilitățile și

scrie-ne

experiența. Ai oportunitatea de a

un

email

la

adresa

office@centrulfilia.ro.

cunoaște feministe, persoane active în

Dacă dorești să susții viziunea și activitățile FILIA, însă nu ai timpul necesar să
te implici în activități de voluntariat, ne poți ajuta printr-o donație sau o
sponsorizare. Orice ajutor financiar este binevenit și va sprijini FILIA pentru a
continua activitățile de promovare a drepturilor femeilor și egalității de șanse.

CIF 12991209
Cont RON RO48BPOS85002719267ROL01
Cont EUR RO58BPOS85002719267EUR03
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Date de contact
Adresă sediu - Str. Povernei, nr. 6-8, Sector 1, București
Adresă corespondență - Str. Lirei, nr. 10, Sector 2, București
Telefon - 0213188096 / 0732861798
E-mail - office@centrulfilia.ro
Website - www.centrulfilia.ro
Facebook - https://www.facebook.com/centrul.filia/
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