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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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Bona Dea - Acționăm pentru Sănătatea și Siguranța Femeilor!

Proiectul Bona Dea – Acționăm pentru sănătatea și siguranța femeilor a oferit
un spațiu sigur prin organizarea a 90 evenimente pentru peste 1700 de femei din
24 de comunități rurale și urbane, în cadrul cărora participantele au putut discuta
cu experți despre problemele cu care se confruntă pe teme legate de sănătate
maternală și alăptare, prevenirea cancerului de col uterin și de sân, violența
împotriva femeilor și fetelor, hărțuire sexuală sau discriminare pe piața muncii.
Femei de toate vârstele, însărcinate, proaspete mame, mame sau bunici cu
experiență au discutat cu moașa Adina Păun despre experiențele specifice
maternității – sarcina, alăptarea, sănătatea copilului și a mamei, dar și despre
experiențe feminine, precum ciclul menstrual, prevenirea și tratarea bolilor cu
transmitere sexuală și mijloace de contracepție. Participantele au primit kit-uri de
sănătate și igienă, care conțineau absorbante, prezervative, teste de boli cu
transmitere sexuala, test de sarcină și șervețele intime.
În cadrul unor dintre întâlniri am adus în discuție depistarea precoce a cancerului
de col uterin și de sân, iar o expertă din partea Direcției de Sănătate Publică le-a
informat pe participante cum să-și autoexamineze sânii o dată pe lună, despre
importanța testului Babeș-Papanicolau, pe care îl pot face gratuit și despre
semnele care ar trebui să le îngrijoreze, dar și cum pot preveni sau reduce riscul
de cancer. Totodată, participantele au primit materiale informative și pliante pe
care le pot împărtăși cu femeile și fetele dragi lor, ajutând astfel la diseminarea
informațiilor. Alte întâlniri organizate în cadrul proiectului au abordat probleme
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, hărțuirea sexuală sau
discriminare pe piața muncii.
Am împărtășit cu femeile informații extrem de importante pentru siguranța lor și a
femeilor dragi despre aspectele legislative și drepturile lor, dar am discutat despre
fenomenul de blamare a victimei și miturile care înconjoară aceste fenomene atât
de răspândite, care rămân de cele mai multe ori invizibile.
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Phenja - Violența nu are culoare!

Proiectul "Phenja - violența nu are
culoare" a continuat și în anul 2018, fiind
implementat de Centrul FILIA, cu sprijinul
Open Society Foundations - Human
Rights Initiative. La începutul anului 2018
am lansat broșura Phenja - violența nu are
culoare!, cu citate ale femeilor rome și
nerome care condamnă violența
domestică.
Două dintre femeile rome din Valea Seacă au participat la o dezbatere alături de
reprezentanți ai autorităților centrale - ANES, IGPR, Avocatul Poporului, Ministerul
Public. Cu ocazia zilei de 8 martie am discutat împreună cu femeile din comunitate
despre rolurile tradiționale de gen, iar trei dintre femeile din grupul de inițiativă au
participat la un seminar de două zile în București pentru a prezenta munca pe care o
fac în Valea Seacă și pentru a învăța din experiențele altor grupuri de inițiativă.

Making Women’s Voices Be Heard!

În anul 2018 am dezvoltat o nouă direcție în
cadrul organizației centrată pe organizare
comunitară la nivel local și lucrul cu tinerii.
Prin programul ”Making women’s voices be
heard!” ne-am propus să dezvoltăm
grupurile de inițiativă ale femeilor și ale
tinerilor din Valea Seacă și din București
care să crească implicarea în acțiuni locale
de advocacy pentru drepturile femeilor rome

În prima parte a proiectului am urmărit monitorizarea politicilor publice naționale și
locale cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și am
continuat întâlnirile de organizare comunitară cu grupurile de inițiativă.
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Advocacy și activism alături de Rețeaua V.I.F

Împreună cu organizațiile neguvernamentale membre în Rețeaua VIF am continuat
activitățile de monitorizare și advocacy pentru prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și fetelor.
Pe 30 ianuarie am transmis o scrisoare deschisă, semnată de 88 de ONG-uri, în prima
zi de guvernare a doamnei Prim-Ministre Viorica Dăncilă, în care am solicitat adoptarea
de urgență a unor măsuri eficiente de monitorizare a agresorilor și deblocarea
proiectului Guvernului pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la
Istanbul. Odată cu scrisoarea deschisă a fost lansată și o petiție care a fost semnată de
peste 5000 de persoane.
Ca urmare a acțiunilor Rețelei VIF, Guvernul a urgentat adoptarea proiectului de lege
pentru armonizarea Convenției de la Istanbul, care a fost transmis în Parlament și
adoptat în iulie 2018. Ulterior, reprezentante ale Rețelei VIF au participat la grupuri de
lucru tehnice organizate de ANES pentru elaborarea legislației secundare în acord cu
prevederile Convenției de la Istanbul.
Pe 20 octombrie am organizat cea dea patra ediție a Marșului ”Împreună pentru
Siguranța Femeilor”, unde au participat peste 1000 de persoane, printre care
reprezentanți ai societății civile, parlamentului și ambasadelor.
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Advocacy și activism

10 ianuarie 2018 - La invitația doamnei
Dr. Alina Isac Alak, colega noastră,
Andreea Braga, a discutat în seara
aceasta cu studenți aflați în România
prin programul Erasmus, despre
violența de gen, activismul feminist și
eforturile
organizațiilor
neguvernamentale pentru modificarea
legislației în acord cu prevederile
Convenției de la Istanbul.

8 martie 2018 - Ne-am implicat în
campania “Mulțumesc pentru flori,
dar vreau respect“ și am participat
la manifestația ”Cât M.A.I
îndurăm?” Activistele participante
la acțiune au solicitat MAI
adoptarea sistemului electronic de
monitorizare a agresorilor
domestici, a unor proceduri de
l u c r u p e n t r u s u p r a v e g h e re a
ordinelor de protecție, sesiuni de
formare a polițiștilor pentru
intervenția centrată pe victime.

26 Noiembrie 2018 - Am
organizat în fața Ambasadei
Bulgariei un protest de
solidaritate ”Nu ești singură!” cu
activistele feministe din Bulgaria
care manifestau împotriva
violenței asupra femeilor și pentru
ratificarea Convenției de la
Istanbul.
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Advocacy și activism

În 2018 am continuat întâlnirile de
organizare comunitară alături de Inițiativa
AS și am planificat următorii pași pentru
creșterea informării și sensibilizării
comunității academice despre hărțuire
sexuală, dar și care ar fi acțiunile de
advocacy potrivite pentru a determina
schimbare la nivelul Cartei Universitare.

Pe 12 martie am participat la Forumul
Egalității de Gen, organizat de IKEA
România, unde am discutat despre
măsurile din domeniul privat pentru
asigurarea egalității între femei și bărbați
atât în accesul pe piața muncii, cât și la
locul de muncă.

Pe 23 iulie am alergat la Global Run:
Footsteps to Inspire - Romania la
invitația lui Claire McFarlane,
supraviețuitoare a unui viol, care acum
militează pentru cauza victimelor
infracțiunilor sexuale prin sport. Am
împărțit tricouri cu mesaje feministe și
informații despre situația statistică și
drepturile victimelor infracțiunilor
sexuale.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării de
gen și a discriminării multiple

17-19 Mai 2018 - Colocviul internațional « Les représentations
politiques des femmes dans les PECO » („Reprezentările politice ale
femeilor în Europa Centrală și Orientală”)
Centrul de cercetare CEREFREA Villa Noël (Universitatea din București), în
parteneriat cu Facultatea de Științe Politice și centrul de cercetare ICUB
ale aceleiași universități, cu Școala Națională de Științe Politice și
Administrative, Centrul feminist FILIA și cu sprijinul Organizației
Internaționale a Francofoniei, au organizat pe 17 -19 mai 2018 colocviul
internațional „Reprezentările politice ale femeilor în Europa Centrală și
Orientală”.
Pentru a da o mai mare anvergură evenimentului, colocviul a fost asociat
conferinței internaționale FSPUB, SCOPE 2018, care a avut loc pe 18 și
19 mai și a avut ca temă „Genul și politica. Provocările globalizării. Două
mese rotunde, o reuniune de lucru și o lansare de carte au fost organizate
de CEREFREA.
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Reprezentarea intereselor femeilor, combaterea discriminării
de gen și a discriminării multiple
8 martie 2018 - Masa rotundă și concursul "Reprezentările politice
ale femeilor”
Facultatea de Științe Politice a Universității din București (FSPUB), prin
Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES) și Masterul ,,Politicile
egalităţii de şanse în context românesc şi european”, a organizat masa
rotundă și concursul cu tema „La représentation politique des femmes”.
Evenimentul este organizat în colaborare cu CEREFREA Villa Noël a
Universității din București, Ambasada Canadei în România, Bulgaria și
Republica Moldova, Ambasada Franței în România, Biroul Regional
pentru țările din Europa Centrală și Orientală al Organizației
Internaționale a Francofoniei (OIF), Agenția universitară a Francofoniei în
Europa centrală și orientală (AUF ECO), Librăria Kyralina, Centrul FILIA
și Asociația „Societatea muzicală”.
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Prezență în mass media
Despre violența împotriva femeilor
http://stirileprotv.ro/stiri/social/bratari-electronice-pentru-barbatii-care-isi-agreseaza-partenerelesistemul-prin-care-victimele-violentelor-vor-fi-aparate.html
https://www.elle.ro/lifestyle/12-forme-de-violenta-domestica-598906/
https://stirileprotv.ro/stiri/social/ghid-pentru-femeile-batute-de-parteneri-intocmit-de-autoritati-undenu-trebuie-sa-se-ascunda.html
https://adevarul.ro/news/societate/cum-ajung-femeile-protejate-ordine-restrictie-uciseromania-8_5a72d546df52022f7511dce1/index.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cazurile-de-violenta-domestica-monitorizate-cu-bratarielectronice-cum-functioneaza-metoda.html
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/indiferenta-hraneste-violenta-miting-in-sprijinulfemeilor-agresate-1017180
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/indiferenta-hraneste-violenta-miting-in-sprijinulfemeilor-agresate-1017180
https://www.elle.ro/video/ellenutace-live-despre-marsul-impreuna-pentru-siguranta-femeii-si-girlempowerment-627063/
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22257045-88-ong-uri-cer-premierului-dancila-adopte-urgentamasuri-monitorizare-respectarii-ordinelor-protectie-pentru-combate-violenta-impotriva-femeilor.htm
https://www.europafm.ro/bucuresti-sute-de-persoane-la-marsul-contra-violentei-fata-de-femei/
https://jurnalul.antena3.ro/stiri/observator/cateva-sute-de-persoane-au-participat-la-un-mars-contraviolentei-impotriva-femeilor-790035.html
https://www.mediafax.ro/social/femeile-se-incurajeaza-unele-pe-altele-sa-declare-violenta-mars-inbucuresti-pentru-siguranta-femeilor-povesti-terifiante-ale-victimelor-loviturilor-sotilor-17564136
https://adevarul.ro/news/societate/de-violenta-crima-seara-omoramfamilie-1_5bc7609adf52022f7599e7c5/index.html
https://unimedia.info/ro/news/9f78ae0dd46f385a/galerie-foto-nu-mai-suportam-violenta-faceti-cevasa-eradicam-acest-fenomen.html
https://www.gandul.info/stiri/cele-mai-multe-femei-abuzate-revin-langa-agresor-pentru-ca-n-au-banisau-ca-sunt-amenintate-17776793
https://www.vice.com/ro/article/437mjg/patru-romance-care-au-plecat-la-munca-in-italia
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/foto-protestul-doamnelor-in-negru-de-8-martie-891475
https://adevarul.ro/news/societate/de-nu-functioneaza-ordinele-protectieromania-1_5a70a743df52022f75010db6/index.html

https://radioromaniacultural.ro/timpul-prezent-violenta-domestica-impotriva-femeilor/
https://www.rri.ro/ro_ro/hartuirea_online_a_femeilor-2575172
https://www.rfi.ro/reportaj-rfi-106771-romanca-ucisa-partener-zile
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Despre drepturile femeilor de a decide asupra propriului corp
https://www.dw.com/ro/avortul-o-nouă-epocă-pentru-decretul-ceaușist-770-newsweekro/a-45895657
https://adevarul.ro/news/societate/cum-strecoara-interzicerea-avorturilor-romania-cea-mai-marepresiune-e-pusa-femei-nu-isi-permit-macar-plateasca-drumul-spital-1_5babb69adf52022f75defd5c/
index.html

Despre egalitate de gen și educație sexuală
https://adevarul.ro/educatie/scoala/epopeea-conflictului-generat-strategia--educatie-parentalaconservarea-familiei-traditionale-atacul-drepturilor-omului-1_5b3f4430df52022f75eb1a7c/index.html
https://www.unica.ro/social/cine-se-opune-introducerii-educatiei-sexuale-programa-scolara-242776

Despre referendumul anti-LGBT
https://www.youtube.com/watch?v=hZsSTsb3LZw
https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnalul-de-seara/jurnalul-de-seara-8-octombrie-20-00-2-1010412
https://www.unica.ro/social/andreea-braga-activista-pentru-drepturile-femeilor-ne-spune-de-ce-numerge-la-referendumul-pentru-redefinirea-familiei-252881
https://adevarul.ro/news/societate/ce-inseamna-parteneriatul-civil-tari-ue-nu-incheieacord-1_5bb24513df52022f750c9211/index.html

Despre stereotipuri de gen și discriminare
https://adevarul.ro/entertainment/tv/o-reclama-romaneasca-starnit-critici-mediul-online-nu-amuzantarzi-sexist-expui-asa-bucata-dintr-o-femeie-foto-1_5be44e31df52022f75474b8f/index.html
https://adevarul.ro/news/societate/eurostat-romania-topul-tarilor-cele-mai-putine-femei-integratepiata-muncii-1_5bcdf16cdf52022f75c20ae7/index.html
https://adevarul.ro/educatie/universitar/romania-e-locul-5-ue-procentul-tinerilor-aflati-afarasistemului-invatamant-job-patru-femei-afla-categorie-1_5b2670eadf52022f753b5e30/index.html
https://www.cosmopolitan.ro/cosmo-fun/egalitatea-de-sanse-la-locul-de-munca
https://adevarul.ro/news/societate/times-new-roman-vs-femeile-psd-jigniridiscriminare-1_5ae2e2a1df52022f754aac13/index.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/purtatorul-cuvant-bisericii-ortodoxe-reclamat-cncd-afirmatiiledespre-mamele-minore-1_5af02f32df52022f75ae78a1/index.html
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Echipa FILIA în anul 2018

Alexandru Adela

Luică Larissa

Bahnaru Cristina

Merelai Daniela

Bragă Andreea

Mircea Olivian

Burciu Daniela

Mîniosu Lucia

Călin Lăcrămioara

Neaga Diana

Chempf Alice

Necula Simona

Cilibiu Andrada
Păun Adina

Cioablă Adria

Rusu Andreea

Ciocioi Andrada

Samoilă Elena

Emandi Denisa
Firu Delia

Simion Iulia

Florescu Ioana

Susma Claudia

Grunberg Laura

Șoană Mihaela

Irimia Bianca

Văsi Laura

Leca Alexandra

Voinea Andreea Mădălina
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Date financiare 2018

Număr de angajați în 2018 - 12
Număr de colaboratori în 2018 - 5
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Cum ne puteți sprijini?
Ofera timp! Alege sa te implici! Devino voluntar/a FILIA! Fie că vrei să faci voluntariat la
sediul nostru, să ne ajuți online sau vrei să oferi servicii pro bono, TU ai un rol
important pentru noi. Alege un mod prin care să ne sprijini și actionează acum! Vino
alături de echipa noastră și dezvoltă-ți competențele, abilitățile și experiența. Alături de
noi îți poți dezvolta experiența și poți contribui la promovarea și susținerea drepturilor
femeilor și egalității de gen. Implică-te și ajută-ne să putem face auzite vocile femeilor!

Dacă dorești să susții viziunea și activitățile FILIA, însă nu ai timpul necesar să te
implici voluntar, ne poți ajuta printr-o DONAȚIE unică sau recurentă 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
RO98 BTRL RONC RT0P 9403 4903
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/
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