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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 nonprofit,
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.
Promovăm dialogul social și dialogul cu
insituțiile statului și actori relevanți în
domeniul egalității .de gen, în vederea

combaterii inegalităților de gen. În același
timp, ne asumăm rolul de watchdog specific societății civile și credem că este important ca derapajele instituționale din
domeniul egalității de gen să fie
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 implicării civice și politice a femeilor
5. Dezvoltare organizațională și consolidarea capacității Centrului FILIA
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Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
Phenja - violența nu are culoare
Proiectul "Phenja - violența nu are culoare" a
continuat și în anul 2017, fiind implementat de
Centrul FILIA, în parteneriat cu Policy Center for Roma
and Minorities și Asociația E-Romnja, cu sprijinul Open
Society Foundations - Human Rights Initiative. Timp
de doi ani am lucrat alături de Grupurile de inițiativă
ale femeilor rome și nerome din Valea Seacă (județul
Bacău). Prin întâlnirile Grupurilor de inițiativă, femeile
au creat un spatiu sigur, în care au început să
vorbească despre experiențele lor ca femei și
problemele pe care le trăiesc, de la acces la sănătate
și drepturi reproductive, la diferite forme de violență
cu care se confruntă femeile și fetele rome și nerome
din comuna Valea Seacă.
O nouă componentă în cadrul proiectului a fost
dezvoltarea și consolidarea unui grup de inițiativă al
tinerilor romi și neromi, împreună cu Asociația ERomnja. Am organizat diferite ateliere în care tinerii
din grupul “Revendicări din sat” au învățat ce sunt
rolurile tradiționale de gen, cum să intervină atunci
când sunt martori la hărțuire și cum pot lucra în
echipă. Atelierele au răspuns intereselor tinerilor
privind înțelegerea privilegiilor și a identiăților
diferite, relațiile sănătoase și cele nesănătoase, istoria
Romilor, egalitate, violența împotriva femeilor și
fetelor, hărțuire sexuală și bullying.

Alături de Grupul de inițiativă al femeilor rome și
nerome din Valea Seacă am planificat o campanie de
informare despre diferitele forme de violență
sexuală, cui te poți adresa dacă ai fost agresată
sexual și care sunt pedepsele pentru aceste fapte.
Femeile din grupul de inițiativă au adaptat
prevederile din Codul Penal într-un limbaj accesibil,
astfel încât potențialii agresori să știe că există
pedepse pentru viol, agresiuni sexuale și acte
sexuale cu minori.

Am stabilit un parteneriat cu școala nr. 1 din comuna
Valea Seacă și am organizat 24 de ateliere cu copiii de
gimnaziua pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și pentru promovarea egalității de gen.

4

Grupul de inițiativă al femeilor s-a mobilizat și a
organizat Marșul Împreună pentru siguranța
femeilor în comuna Valea Seacă pe 14 octombrie, în
același timp cu marșul organizat în București de
Rețeaua V.I.F. Câteva dintre femeile implicate în
grupul de inițiativă s-au întâlnit cu o consilieră
pentru a discuta despre problemele pe care le
întâmpină în relație cu copiii sau partenerul.

Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
Advocacy și activism alături de Rețeaua V.I.F

Alături de organizațiile membre în Rețeaua V.I.F am continuat să punem presiune pe autorități pentru siguranța
femeilor și combaterea violenței domestice. La începutul anului am transmit o scrisoare deschisă către noul
Guvern prin care solicitam armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul, introducerea ordinului
de protecție de urgență, monitorizarea agresorilor față de care s-au emis ordine de protecție, cel puțin un adăpost
în fiecare județ, aprobarea Programelor de Interes Național.
În iulie 2017 am participat la dezbaterea publică organizată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe propunerile
de modificare legislativă în domeniul violenței domestice. După doi ani de consultări și întâlniri de lucru cu
reprezentanți ai societății civile și ai Guvernului avem o propunere agreată, care include măsuri pentru siguranța
imediată a victimelor, cum este ordinul de protecție provizoriu. Ordinul de protecție provizoriu va putea fi emis de
polițist de îndată pentru o durată de până la 5 zile, pe baza unui formular de evaluare a riscului, și va fi înaintat
procurorului pentru confirmare, în termen de 24 de ore. Propunerea de modificare legislativă nu a primit însă în
2017 aviz din partea Ministerului Justiției.
Pe 14 octombrie am organizat, alături de organizații membre în Rețeaua V.I.F, cea de-a treia ediție a Marșului
”Împreună pentru siguranța femeilor!”, unde au participat peste 700 de persoane, printre care și reprezentanți ai
Ambasadelor, Parlamentului și organizațiilor neguvernamentale. Ulterior am transmis o nouă scrisoare deschisă
către un nou Guvern.
Pe 25 noiembrie am lansat un ape la acțiune pentru că s-au schimbat 4 guverne de când cerem armonizarea
legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul și introducerea ordinului de protecție provizoriu, care să poată
fi emis pe loc de polițist, imediat de la constatarea faptei de violență, însă încă așteptăm Ministerul Justiției să își
facă timp să semneze proiectul de lege, în care este co-inițiator și care ar aduce modificări substanțiale pentru
siguranța femeilor .
Mai multe despre activităție
www.violentaimpotrivafemeilor.ro

desfășurate

alături
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Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
Advocacy și activism
Ne-am implicat în campania “Mulțumesc pentru flori, dar vreau respect“ și am participat la acțiunea
“Cade una, cădem toate” organizată în fața Minsiterului de Justiție pentru a trage un semnal de alarmă
asupra tergiversării aprobării proiectului de lege pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției
de la Istanbul.

Pe 17 martie Andreea Bragă a
moderat dezbatere “Fără frică
despre violența domestică”,
găzduită de Fundația Sensiblu și
One World România. În cadrul
dezbaterii au participat Laura
Andrei, președinta Tribunalului
București,
Monalisa
Cîrstea,
Agenția
Națională
pentru
Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați, Aurelian Bocan, Inspector
principal de poliție în cadrul
Serviciului de analiză și prevenire
a criminalității și Claudia Bădică,
psihoterapeut Fundația Sensiblu.
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Creșterea participării femeilor la procesul de luare a deciziilor și la viața publică

Organizare comunitară alături de Inițiativa AS
Inițiativa AS a analizat Codurile de Etică din diferite
universități din România, dar și din alte țări și au
început să lucreze la o propunere de politică
universitară care să includă o definiție detaliată a
hărțuirii sexuale, proceduri de sancționare a hărțuirii
sexuale și programe și campanii anuale de informare
și sensibilizare a studenților.
Au stabilit întâlniri cu diferite persoane cu putere de
decizie pentru a se consulta asupra documentului
draft și au cerut feeback și din rândul membrilor
comunității academice care le-au susținut până
atunci. Au ajus la o formă agreată a unei propuneri
de politică universitară și au început o campanie de
strângere de semnături în cadrul SNSPA, cât și o
petiție online.
Împreună cu Inițiativa AS am organizat sesiuni de planificare a campaniei de advocacy pentru adoptarea modificărilor
solicitate în document. Inițiativa AS a strâns peste 600 de semnături din rândul membrilor comunității academice și au
obținut sprijinul deschis din partea a 25 de profesori și 7 membri ai Senatului Universității.
Membrele inițiativei AS și-au promovat acțiunile cu sprijinul social media, dar și cu sprijinul mass media. Diana Oncioiu, o
jurnalistă independentă de la Dela0 a documentat campania desfășurată de Inițiativa AS.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a
discriminării multiple

Seminarul regional „Violența împotriva femeilor în țările Europei Centrale și Orientale. Toleranță zero”

20-21 octombrie 2017 - CEREFREA Villa Noël, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice a Universității din
București, Facultatea de Jurnalism și Științele comunicării a aceleiași universități, Școala Națională de Științe
Politice și Administrative, Centrul FILIA, Universitatea Lumière Lyon 2, și cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei și al Agenției universitare a Francofoniei, a organizat pe 20 octombrie 2017, la Villa Noël
(Strada Emile Zola, nr. 6, București), colocviul internațional „Violența împotriva femeilor în Europa Centrală și
Orientală. Toleranță zero”. Pe 21 octombrie 2017, colocviul a fost urmat de seminarul regional despre egalitatea
dintre femei și bărbați „Violența împotriva femeilor în țările Europei Centrale și Orientale. Toleranță zero”,
organizat de Ministerul Afacerilor Externe din România, în cooperare cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și cu participarea ONG-urilor Centrul FILIA și Asociația ANAIS.

3-4 noiembrie 2017
A doua adunare generala a Rețelei Francofone pentru Egalitate între Femei și Bărbați de la București.
În această adunare s-a decis primirea ca membri în rețea a Centrului FILIA și Asociației ANAIS, ONG-uri care
din anul 2015 aveau statutul de observator. Mai mult, Centrul FILIA a fost numit coordonatorul rețelei
pentru zona Europa Centrală și Orientală. Alte 8 ONG-uri au primit statutul de observatory, printre acestea
se numara si ONG-ul Feminism România.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a
discriminării multiple
Cu mintea mea de femeie – dezbatere cu Mihaela Miroiu la CEREFREA Villa Noël
Centrul Regional Francofon de Cercetări
Avansate în Științe Sociale al Universității din
București (CEREFREA Villa Noël), Școala
Națională de Studii Politice și Administrative
(SNSPA), Centrul FILIA, Societatea de Analize
Feministe AnA și PEN Club România au
organizat joi, 4 mai 2017, dezbaterea-lansare
prilejuită de apariția cărții Mihaelei Miroiu Cu
mintea mea de femeie la Editura Cartea
românească, în anul 2017. Evenimentul a avut
loc la sediul CEREFREA Villa Noël (strada Emile
Zola, nr. 6), începând cu ora 15:00.

La eveniment au participat Caius Dobrescu (scriitor, profesor, membru Pen Club), Laura Grunberg (sociologă,
scriitoare, profesoară și activistă, membră AnA), Simona Popescu (scriitoare, profesoară), Ion Bogdan Lefter
(critic literar, profesor, comentator politic) și Miruna Vlada (scriitoare, membră Pen Club).

Pe 8 mai am organizat o expoziție în Parlament,
alături de colegele din Coaliția pentru Egalitate de
Gen, pentru a atrage atenția parlamentarilor
asupra problemelor cu care se confruntă femeiile
din România.
Pe 9 iunie am organizat o întâlnire dedicată
femeilor despre feminism și drepturile femeilor
cu angajate ale Metropolitan Life. În cadrul
întâlnirii am abordat subiecte legate de
experiențele noastre ca femei, cum recunoaștem
violența împotriva femeilor, ce este hărțuirea
sexuală și cum se manifestă discriminarea de gen.
Pe 5 septembrie ne-am întâlnit cu 17 persoane
de la Fundația Heinrich Böll din Germania și am
discutat despre probleme ale femeilor din
România în ceea ce privește reprezentarea
politică, accesul la sănătate și drepturi reproductive, discriminarea multiplă, violența împotriva femeilor și fetelor, cât și despre experiențele femeilor în perioada comunistă și în tranziție. În cadrul Fundației Heinrich Böll există și
Institutul Gunda Werner, care are scopul de a
promova interesele femeilor pe agenda politică
și de a încuraja dezbaterile despre o democrație
feministă și de gen. Despre publicațiile și activitățile Institutului Gunda Werner aici: http://
www.gwi-boell.de/en .
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de gen și a
discriminării multiple

Expoziția ”Swedish Dads”

Pe 16 februarie a avut loc lansarea expoziției "Swedish
Dads" la Brașov. Mulțumim tuturor celor care au
participat, invitatelor noastre Gyongyi Marton
(Asociația Psihosfera) și Militaru Dana (Asociația Pas
Alternativ) și partenerilor noștri de la Ambasada
Suediei din București / Sveriges ambassad i Bukarest Mihai Leontescu. Expoziția prezintă fotografiile a 25
de tați din Suedia, fiind un proiect comun între
Svenska institutet, Ambasada Suediei din București /
Sveriges ambassad i Bukarest, Centrul Filia, Europe
Direct Făgăraș și HOF CAFE. Expoziția Swedish Dads va
fi deschisă până pe 27 februarie 2017, în fiecare zi, la
HOF Cafe.

Swedish Dads Pitesti ( pentru a discuta despre parteneriat în creșterea copiiilor, cu ocazia lansării expoziției
fotografice "Swedish Dads"). Vernisajul are loc miercuri, 1 martie la ora 6pm, la Biblioteca Judeteana Argeș
"Dinicu Golescu". Expoziția prezintă fotografiile a 25 de tați din Suedia, fiind un proiect comun între Svenska
institutett, Ambasada Suediei din București / Sveriges ambassad i Bukarest, Centrul Filia, Europe Direct Arges,
Bibliotecii Argesene și Biblioteca Judeteana Arges "Dinicu Golescu".
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Prezență în mass media

Despre violența împotriva femeilor
8 martie 2017 - Radio România Cultural, Despre violența împotriva femeilor la Timpul prezent,
alături de Adela Greceanu și Matei Martin.
13 septembrie 2017 - Antena 3.ro live cu Maria Coman. Despre violența împotriva femeilor și modificările legislative necesare
19 septembrie 2017 - FOCUS Prima TV, despre necesitatea implementării cât mai rapide a ordinului
de protecţie de urgenţă provizoriu;
12 octombrie 2017 - Digi24, Emisiunea “24 de minute” - despre Marșul ”Împreună pentru siguranța
femeilor”.
13 octombrie 2017 - Espresso - Matinal Radio România Cultural, despre Marșul „Împreună pentru
siguranța femeilor”, dar și despre abuzurile sexuale săvârșite de producătorul american Harvey
Weinstein.
14 octombrie 2017 - București FM, despre violența împotriva femeilor din România și despre Marșul
"Împreună pentru siguranța femeilor!"
27 noiembrie 2018 - Elle.ro live alături de Ioana Ulmeanu, despre violența împotriva femeilor și ce
poți face dacă vrei să ieși dintr-o relație abuzivă.

Despre hărțuire sexuală
14 mai 2017 - Dela0.ro, Universitatea de Hărțuire, de Diana Oncioiu.
20 octombrie 2017 - Adevărul, Eleve hărţuite sexual de profesori în şcoli de top. #MeToo scoate la
lumină situaţii la SNSPA şi la Colegiul „Mihai Viteazul“
25 octombrie 2017 - Despre fenomenul #metoo la “Timpul prezent“, alături de Adela Greceanu,
Matei Martin și Florina Presadă.
7 noiembrie 2017 - Europunkt - Interviu despre hărțuirea sexuală.

Despre drepturile femeilor și egalitate de gen
12 aprilie 2017 - Povești inspirate cu Andreea Bragă despre egalitate de gen și feminism, Podcast
realizat de Anca Ștefania Iorgulescu
2 august 2017 - Radio România Internațional, Gender Equality in Romanian Society
Noiembrie 2017 - Elle Romania- Andreea Braga, povestește despre activitatea și misiunea FILIA, dar
și despre experiențele personale care au determinat-o să lupte împotriva inegalităților de gen, într-o
Românie încă mult prea puțin dispusă să ne asculte mesajul. Despre rezistența și lipsa de interes a
autorităților care s-au angajat să garanteze siguranța femeilor, dar și despre speranța în oameni,
pentru că stă în puterea fiecăruia dintre noi să ieșim din apatie și să spunem STOP unor nedreptăți
flagrante, precum violența împotriva femeilor.

11

Echipa FILIA în anul 2017

Alexandru Adela

Marinescu Elena

Belu Mădălina

Mîniosu Lucia

Bragă Andreea

Necula Simona

Burciu Daniela

Panait Mădălina

Călin Lăcrămioara

Pantel Miruna

Cilibiu Andrada

Păun Adina

Cioablă Adria

Petre Alina

Cîrciu Ioana

Rusu Andreea Cristiana

Constantinescu Aurora

Șoană Mihaela

Emandi Denisa-Renata

Stan Georgiana

Florescu Ioana

Strompl Teodora

Leca Alexandra

Văsi Laura

Marin Andreea

Voinea Andreea
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Date financiare
TIP VENIT
COTIZATII
DONATII
SPONSORIZARI 2%
OSI II /PHENJA
WSOS
OSI III/ PHENJA
VENITURI DIN DIF DE CURS

VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
DEFICIT

SUMA
1.000,00
1.040,80
6.854,27
7.438,04
3.471,48
56.665,28
2,08
76.471,95

%
1,31
1,36
8,96
9,73
4,54
74,10
0,00
100,00

76.472
88.571
12.099

Număr de persoane angajate în 2017 în baza unui contract individual de muncă

4

Număr de persoane angajate în 2017 în baza unui contract civil

2
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Cum ne puteți sprijini
Ofera timp! Alege sa te implici! Devino vol-

și egalității de gen. Implică-te și ajută-ne să putem

untar/a FILIA! Fie că vrei să faci voluntariat la

face auzite vocile femeilor!

sediul nostru, să ne ajuți online sau vrei să
oferi servicii pro bono, TU ai un rol important

Dacă dorești să devii VOLUNTAR/Ă FILIA, scrie-ne
la adresa office@centrulfilia.ro.

pentru noi. Alege un mod prin care să ne sprijini și actionează acum! Implica-te! Vino
alături de echipa noastră și dezvoltă-ți competențele, abilitățile și experiența. Ai oportunitatea de a lucre alături de o echipă feministă, cu persoane active în societatea civilă
din România, precum și persoane implicate în
formularea și implementarea politicilor publice din domeniu. Alături de noi îți poți dezvolta

experiența

și

poți

contribui

la

promovarea și susținerea drepturilor femeilor

Dacă dorești să susții viziunea și activitățile FILIA, însă nu ai timpul necesar să te implicit voluntar, 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.

Date bancare
Centrul FILIA, CIF 12991209
RO48BPOS85002719267ROL01
Str. Povernei, nr. 6-8, Sector 1, București
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Date de contact
Adresă sediu - Str. Povernei, nr. 6-8, Sector 1, București
Adresă de 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/

