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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.

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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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple
E-VIP - Egalitate prin Voluntariat, Inovare, Profesionalizare
Proiectul E-VIP, finanțat prin Granturile SEE, prin
programul Fondul ONG România, a continuat și în
anul 2016 și a contribuit atât la sensibilizarea
publicului larg cu privire la problematica egalității
de gen, cât și la dezoltarea organizațională a
Centrului FILIA.
Voluntarii din cadrul proiectului E-VIP au
organizat

workshopuri

tematice

pentru

promovarea egalității de gen și nondiscriminării și
combaterea stereotipurilor de gen și diferitelor

La inceputul lunii aprilie am organizat o

forme de violență împotriva femeilor. La începutul

întâlnire de schimb de experiență, cu membri și

anului 2016, voluntarii au organizat dezbateri

voluntari ai Centrului FILIA și din alte 8 ONG-uri din

despre filme și documentare privind drepturile

domeniul drepturilor omului și promovării egalității

femeilor și egalitatea de gen.

de gen și de șanse. Întâlnirea a oferit contextul

Câteva voluntare au contribuit la realizarea

potrivit pentru a învăța din experiențele de activism

Broșurii privind politicile publice echitabile de gen

ale colegilor noștri, pentru a dezvolta solidaritatea și

prin redactarea unor articole tematice. În cadrul

pentru a încuraja dialogul dintre noi.

evenimentului de lansare a Broșurii, au participat

Voluntarii FILIA s-au implicat în activități de

și reprezentanți ai ANES și ai ITM, precum și

promovare și vizibilizare a organizației prin acțiuni

reprezentanți ai societății civile. Voluntarii s-au

publice de diseminare a materialelor informative ce

implicat pentru respectarea egalității de gen și

conțineau pliante și factsheet-uri despre activitățile

pentru creșterea accesului la informații

și au

FILIA, cât și despre diferitele probleme cu care se

elaborat și transmis 14 petiții, sesizări și cereri

confruntă femeile din România și au organizat

pentru informații publice, cu scopul de a semnala

workshopuri privind egalitatea de gen și hărțuirea

discriminarea sau prejudecățile de gen și de a

sexuală în mai multe licee și școli din București, în

obține date despre inegalitățile dintre femei și

cadrul Săptămânii Altfel.

bărbați.
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Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
Dezvoltarea și consolidarea Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor
Dezvoltarea și consolidarea

urgență, emis de polițist și

Ambasadei

Rețelei pentru prevenirea

bugetării

parteneriat cu ANES, pentru a

și

violenței

adăposturilor

femeilor,

pentru victime și agresori.

combaterea

împotriva

În

luna

adecvate
și

a

serviciilor

octombrie

încuraja
susțină

și

politicienele

în

să

modificările

proiectul

finanțat

de

Granturile

SEE,

prin

organizat în București cel de-

siguranța femeilor.

programul

Fondul

ONG

al doilea Marș „Împreună

Mai multe informații despre

România, a continuat în

pentru siguranța femeilor”, la

violența împotriva femeilor și

anul 2016 prin activități de

care au participat peste 700

acțiunile de advocacy ale

advocacy la nivel local și

de persoane.

Rețelei VIF puteți accesa aici:

ateliere de sensibilizare.

În noiembrie am organizat un

www.violentaimpotrivafemeilor.ro.

După încheierea proiectului

eveniment,

cu

am continuat activitățile de
advocacy pentru adoptarea
modificărilor
necesare

legislative

în

acord

cu

prevederile Convenției de
la

Istanbul,

creșterea

informării

sensibilizării
relevanți

precum

cu

și
și

actorilor
privire

la

problema

violenței

împotriva

femeilor,

importanța

introducerii

ordinului de protecție de
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am

Spaniei

sprijinul

legislative necesare pentru

Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor

Phenja – Violența nu are culoare

Phenja – Violența nu are culoare! este unul
dintre proiectele care au continuat în anul
2016, proiect coordonat de Asociația ERomnja, în parteneriat cu Centrul FILIA și
Policy Center for Roma and Minorities și
finanțat de către Open Society Institute
Budapesta. Scopul proiectului a fost de a
dezvolta instrumente adaptate contextului
local, de prevenire și combatere a diferitelor
forme de violență împotriva femeilor și fetelor
rome și nerome în trei comunități: Valea
Seacă (județul Bacău), Ferentari și Giurgiu.

În cele 16 zile de activism pentru prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor grupurile de

În anul 2016 am continuat să lucrăm alături de

inițiativă din Valea Seacă și Pălămida au înregistrat

grupurile de inițiativă ale femeilor rome și

mesaje video prin care încurajează femeile să iasă din

nerome din comuna Valea Seacă, județul

relațiile violente și încurajează oamenii să nu tolereze

Bacău.

violența asupra femeilor.

În

cadrul

săptămânii

prevenirii

criminalității grupul de inițiativă din Valea
Seacă, împreună cu Poliția din localitate, au
organizat un atelier de prevenire a harțuirii
sexuale în școală și o întâlnire cu femei din
comunitate pentru a afla mai multe informații
de la autorități despre ce pot face dacă sunt

În cel de-al doilea an de proiect am desfășurat o
cercetare calitativă despre violența împotriva femeilor
rome și nerome. Cercetarea „Toată lumea știa! Violența
împotriva femeilor rome și nerome între normal și
normativ” a fost realizată de Andreea Bragă, Diana
Elena Neaga și Georgiana Anca Nica.

agresate.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple

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 Granturile
SEE în cadrul programului Fondul ONG este un
alt proiect ce a continuat în anul 2016. Scopul
proiectului

a

fost

creșterea

capacității

de

advocacy

a

consolidarea

Coaliției

Anti-

Discriminare în vederea creșterii accesului la
justiție și remedii adecvate pentru persoanele
vulnerabile în fața discriminării. Dezvoltarea și

promovarea unor servicii, instrumente și
resurse info care să permită creșterea
accesului la justiție și remedii adecvate
pentru persoanele vulnerabile în fața
discriminării.
Mai multe informații despre Coaliția
Antidiscriminare și resursele pe care le
ofera aici www.antidiscriminare.ro.

Voluntar pentru cetățenie activă. 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.

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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Creșterea participării femeilor la procesul de luare a deciziilor și la viața publică
Dezvoltarea și consolidarea Inițiativei AS - Acționăm pentru Siguranță în universități
În anul 2016 am lucrat alături de 25 de studente pentru a desfășura
o campanie împotriva hărțuirii sexuale în universități. Împreună
am lucrat la conținutul materialelor informative despre diferitele
forme de hărțuire sexuală, ce poți face dacă ai fost hărțuit/ă sexual
și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a depune o
plângere împotriva agresorului. Voluntarele FILIA au distribuit
pliante în rândul colegilor și au început să discute la universitate
despre hărțuirea sexuală.
Acțiunea a fost urmată de documentare despre regulamentul
universității cu privire la hărțuirea sexuală. Sttudentele au început
să își seteze propriile obiective ca grup de inițiativă - modificarea
Codului de Etică pentru introducerea unei definiții detaliate și
introducerea unor sancțiuni clare.
În octombrie au participat la Târgul de Inițiative Cetățenești,
organizat de CeRe - Centrul de Resurse pentru Participare
Publică, pentru a-și face cunoscută cauza și pentru a strânge
semnături de susținere. Prin întâlniri constante de organizare
comunitară facilitate de Centrul FILIA, grupul studentelor s-a
format ca Inițiativa AS - Acționăm pentru Siguranță în
universități.
Au organizat îo dezbatere cu studenți și profesori, pornind de
la vizionarea documentarului „The Hunting Ground”, cu
sprijinul CinePolis, pentru a încuraja discuțiile despre hărțuire
sexuală. La finalul anului au organizat un eveniment de
consultare publică, sub formatul world cafe, pentru a începe
lucrul la un document de politică universitară pentru
prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale, document ce va fi
propus senatului universității.
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Creșterea reprezentării politice a femeilor
În contextul pregătirii listelor de candidați pentru alegerile parlamentare, Ambasada Spaniei, Ambasada Suediei și Ambasada Țărilor de Jos împreună cu Centrul FILIA, CeRe: Centrul de Resurse pentru
Participare Publică și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați au organizat
o dezbatere, în luna octombrie, despre creșterea reprezentării femeilor în alegerile parlamentare din
2016.
Evenimentul a oferit posibilitatea celor cinci partide politice din România, prezente la dezbatere, să
prezinte măsuri concrete adoptate pentru asigurarea unui context favorabil implicării femeilor pe
scena politică. Datele statistice ale Uniunii Inter-parlamentare poziționează România pe locul 133 în
lume, cu o reprezentare a femeilor de 13.7% în Camera Deputaților și 7.7% în Senat.
Au participat la dezbatere membri ai partidelor politice – Biro Rozalia (UDMR), Gabriela Crețu (PSD),
Ionuț Stroe (PNL), Dana Varga (ALDE) și Roxana Wring (USR), dar și Laurențiu Ștefan (Consilier prezidențial pe politică internă) și Oana Țoiu (Secretar de Stat, Ministerul Muncii). Dezbaterea a fost
moderată de Oana Preda, Director Executiv al Centrului de Resurse pentru participare publică.
Discuțiile purtate în cadrul dezbaterii au indicat ca posibile soluții pentru creșterea reprezentării
femeilor în politică o dezvoltare organică, ce impune schimbarea mentalităților și normelor existente
la nivelul societății referitoare la participarea femeilor la nivel decizional, cât și o schimbare care să
pornească de la nivelul decizional, care să își asume creșterea reprezentantivității femeilor în Parlament și a numărului de femei în funcții de decizie.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple

19 mai 2016 - Participare la seminarul regional „Promovarea egalității între femei și bărbați în și
prin educație” organizat la Chișinău la invitația Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Moldova în parteneriat cu Universitatea de Stat din Chișinău și Gender Centru. Contribuție la organizare – Centrul FILIA. Intervenție Simona Necula despre Integrarea perspective de
gen în programele și cursurile școlare și universitare din România (L’intégration de la perspective
du genre dans les programmes et cursus scolaires et universitaires en Roumanie)

Pe 25-26 noiembrie 2016 ne-am implicat în
organizarea

Colocviului

internațional

„Egalitatea dintre femei și bărbați în și prin
educație. Perspective încrucișate. Angajamente naționale și internaționale în și pentru Europa Centrală și Orientală”. Mai multe informații despre eveniment și organizatori
puteți consulta aici.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple



În anul 2016 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 copiiilor Ionelei Ciobanu, pentru a obține drepturile ce le
revin în calitate de cetățeni. În 2016, Ionela Ciobanu a obținut certificatele de naștere pentru cei doi
băieți ai săi, Eduard și Abel.



Centrul FILIA, MozaiQ, E-Romnja și TransForm, au organizat atelierul „Creativity outside the gender norms”, în cadrul evenimentului V for Vintage. Atelierul a avut scopul de
a încuraja participanții să chestioneze standardele duble privind normele de gen și să exploreze diversitatea și diferitele forme de exprimare a genlui.


În octombrie a avut loc lansarea Expoziției de fotografie Swedish Dads la Timișoara. Ambasada Suediei
împreună cu Centrul FILIA și cu susținerea Inspectoratului Școlar Timiș au organizat vizite din partea
liceelor din Timișoara pentru a viziona expoziția, cât și
din partea autorităților locale și centrale și a societății
civile. Aceasta expoziție prezintă modul în care tații
suedezi percep rolul bărbatului modern, în contrast
cu rolul stereotipului tradițional, paternal. Înainte de
vernisaj. Tinerii timișoreni au dezbătut despre
diferența dintre așteptările și responsabilitățile
baieților și fetelor în diferite domenii: viața profesională, școală, relații, familie și cum văd aceștia rolul
bărbaților comparat cu rolul femeilor.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a discriminării multiple


Centrul FILIA & Funky Citizens au participat la Civil Society Pitch, organizat de One World, cu proiectul
„Persoane fără identitate” pentru a cunoaște regizori sau producători interesați de realizarea unui
documentar care să surprindă excluziunea socială trăită de Ionela Ciobanu. Rezultatul acestui pitch a fost
colaborarea cu regizoarea Iulia Stoian și începerea unui documentar observațional despre viața Ionelei
Ciobanu.



În anul 2016 ne-am alăturat celor 77 de organizații neguvernamentale care au transmis o scrisoare
deschisă Parlamentului pentru a cere respectarea și protejarea diversității familiilor din România, ca
răspuns la inițiativa Coaliției pentru Familie pentru modificarea Constituției. Scrisoarea deschisă paote fi
consultată aici.



Centrul FILIA a transmis o scrisoare deschisă către Președintele României prin care a solicitat asigurarea
echilibrului de gen în Comisia Prezidențială pentru proiectul de țară. Scrisoarea deschisă poate fi
consultată aici.

Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor


În anul 2016 ne-am implicat în elaborarea raportului
alternativ pentru Comitetul CEDAW, privind prevenirea
și combaterea violenței împotriva femeilor. Raportul
poate fi consultat aici.



În săptămâna prevenirii criminalității, am participat la
sesiuni de informare și sensibilizare cu polițiști din
București, cu scopul de a deconstrui prejudecățile
existente despre victimele violenței în familie în
vederea asigurării accesului tuturor victimelor la justiție
și la siguranță.



Am continuat acțiunile de advocacy ale Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva
Femeilor prin transmiterea unei scrisori deshide către Guvernul României cu privire la implementarea
de urgență a inițiativelor strategice asumate pentru siguranța femeilor. Scrisoarea deschisă poate fi
consultată aici.
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Prezență în mass media

Despre violența împotriva femeilor
http://stirileprotv.ro/stiri/social/bratari-electronice-pentru-barbatii-care-isi-agreseaza-partenerele-sistemulprin-care-victimele-violentelor-vor-fi-aparate.html
http://www.decatorevista.ro/dor-24-inegalitatea-de-acasa/
http://www.vice.com/ro/read/marsul-impreuna-pentru-siguranta-femeilor-condamna-violenta-asuprafemeilor
Despre hărțuirea sexuală în universități
http://stirileprotv.ro/stiri/social/una-din-doua-femei-din-mediul-academic-hartuita-sexual-inventarulgesturilor-deplasate-si-cine-sunt-agresorii-din-facultati.html
http://www.rfi.ro/asculta-la-rfi-ro-84488-hartuirea-sexuala-universitati-cazuri-multe-plangeri-putine
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/studiu-una-din-doua-femei-din-mediul-academic-hartuita-sexual-dacapoarta-fusta-scurta-isi-doreste-sa-fie-agresata-astea-sunt-tampeniile-care-in-mintea-unora-exista139706.html
http://revista22.ro/70251853/studiu-o-femeie-din-dou-este-hruit-sexual-n-mediul-academic.htm
Despre reprezentarea femeilor în alegerile parlamentare
http://www.primatv.ro/emisiuni/focus/video/285-focus-18/6326-focus-18-10-10-2016/ (minutul 20)
http://radioromaniacultural.ro/azi-la-radio-romania-cultural-timpul-prezent-reprezentarea-femeilor-inpolitica/
http://www.evz.ro/masurile-partidelor-cresterea-reprezentarii-femeilor-parlament.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/10/comunicat-de-presa-centrul-filia-18-05-34
Despre segregarea de gen la admiterea în unitățile de învățământ superior ale MApN
http://www.evz.ro/masurile-partidelor-cresterea-reprezentarii-femeilor-parlament.html
http://www.rfi.ro/social-86125-ministerul-apararii-promite-ajustari-ale-normelor-de-selectie-armata
http://www.evz.ro/motivul-incredibil-pentru-care-mapn-ezita-sa-primeasca-femeile-in-cadrul-invatamantuluimilitar-superior.html
http://observator.ro/stiri-live-mapn-sanctionat-pentru-ca-exclude-femeile-din-invatamantul-militar372226.html
Despre lipsa reprezentării echilibrate a femeilor în Comisia Prezidențială
http://www.cotidianul.ro/klaus-iohannis-luat-la-rost-de-femei-288425/

Despre Swedish Dads la Timișoara
http://timisoara.ro.eventsdroid.com/swedish-dads-timi%C8%99oara.html#
http://www.banatulazi.ro/swedish-dads-o-expozitie-de-fotografie-despre-tatii-constienti-de-egalitatea-dintresexe/
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Echipa FILIA în 2016

Alexandru Adela

Necula Simona

Belu Mădălina

Onciu Alexandra

Bragă Andreea

Panait Mădălina

Chirciu Simona

Pantel Miruna

Cichi Andreea

Paraschiv Teodora

Cioancă Antonia

Păun Adina

Cîrciu Ioana

Petre Alina

Cojocaru Raluca

Rusu Andreea Cristiana

Coman Iulia Flavia

Savu Francesca

Comănescu Andreea

Shehu Xhenis

Constantinescu Aurora

Șoană Mihaela

Dimulescu Venera

Stăiculescu Cristina

Dumitru Simona

Stan Georgiana

Fierbințeanu Tania

Stanciu Laura

Gîlca Daniela

Ștefania Vintilă

Ilie Ana Maria

Stoean Manuela

Iosip Florinela

Strompl Teodora

Lăsculescu Anita Mihaela

Tăuc Andreea

Leca Alexandra

Văsi Laura

Marin Andreea

Vâlcianu Loredana

Marinescu Elena

Velicu Alexandra

Mocioiu Sebastian

Zaharie Damaris Maria

@Zora Iuga
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Date financiare
TIP VENIT

SUMA

COTIZATII
DONATII
SPONSORIZARI 2%
Fondul Structural European - POSDRU
Granturile SEE,Fondul ONG
Open Society Institute Budapesta
Venituri din diferențe de curs

VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
EXCEDENT

8.823,00
8.845,00
13.805,94
1.237,83
120.359,12
59.975,85
142,00
213.188,74

213.188,74
207.156,77
6.031,97

%
4,14
4,15
6,48
0,58
56,46
28,13
0,07
100,00

Număr de persoane angajate în 2016 în baza unui contract individual
de muncă - 12
Număr de persoane implicate în 2016 în baza unui contract civil - 3

Date financiare 2016
0%

4%

4%
7%
1%

28%

56%
COTIZATII
SPONSORIZARI 2%
Granturile SEE,Fondul ONG
Venituri din diferențe de curs

DONATII
Fondul Structural European - POSDRU
Open Society Institute Budapesta
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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
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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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