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Centrul FILIA este o organizație feministă care face auzite vocile
femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy,
activism, sensibilizare, studii și analize.
Ne dorim o societate solidară în care drepturile și nevoile diverse ale
femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale tuturor oamenilor.

ARII PRIORITARE DE ACȚIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE
1. Lucru în comunitate
• Asigurarea accesului femeilor la servicii de sănătate de calitate
• Creșterea implicării civice a femeilor și tinerilor din comunitate
• Dezvoltarea unui mediu fără violență pentru femei și fete în comunitate

2. Advocacy
• Îmbunătățirea cadrului legislativ cu privire la sănătate reproductivă și
drepturi sexuale
• Implementarea eficientă și îmbunătățirea politicilor publice pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor
• Îmbunătățirea cadrului legislativ privind echilibrul între muncă și viața privată

3. Activism și sensibilizare
• Creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la violența împotriva
femeilor și fetelor
• Creșterea sensibilizării și informării publicului cu privire la aspecte legate de
sănătate reproductivă și drepturi sexuale
• Responsabilizarea actorilor publici cu privire la drepturile femeilor

4. Studii și analize
• Crearea accesului pentru publicul larg la informații despre zonele de interes
ale organizației
• Fundamentarea politicilor publice în zonele de interes ale organizației
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Bona Dea - Acționăm pentru Sănătatea și Siguranța Femeilor!

Proiectul Bona Dea – Acționăm pentru sănătatea și siguranța femeilor, derulat
între iunie 2018 și februarie 2019, 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. 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, precum și materiale
informative și pliante pe care le pot împărtăși cu femeile și fetele dragi lor, ajutând
astfel la diseminarea informațiilor.

Bona Dea 2 - Femei puternice în comunități locale
În perioada martie – iunie, proiectul Bona
Dea a cunoscut o nouă ediție. Ca urmare a
nevoii de acces la informații a femeilor din
comunitățile marginalizate, informații despre
sănătate maternală, prevenirea și
combaterea discriminării, dar și cu privire la
drepturile pe care le au în relația cu
autoritățile, Centrul FILIA împreuna cu O Del
Amenca și RomaJust a derulat un proiect
prin care 703 femei au participat la întâlniri,
203 femei la sănătate maternală și 98 femei la violență domestică. 26 de
reprezentanți ai autorităților locale au participat la un training pentru îmbunătățirea
modului de intervenție a echipelor multidisciplinare în cazurile de violență
domestică. Am furnizat pe rețelele de socializare informații cu privire la temele
abordate, de ex clipuri despre sănătatea maternală și violență domestică,
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Making Women’s Voices Be Heard!

În anul 2019 am continuat lucrul în comunitate cu femeile și tinerii din grupurile de
inițiativă din Valea Seacă. Prin programul ”Making women’s voices be heard!” am
organizat întâlniri despre prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor,
pornografie din răzbunare și hărțuire sexuală. Am avut ateliere cu jocuri despre
violență, precum și vizionări de film și dezbateri alături de tinerii și tinerele din grupul
de inițativă ”Revendicări din sat”. Totodată, am organizat un training pentru
îmbunătățirea intervenției echipei multidisciplinare de intervenție în cazurile de
violență. Am participat la acțiuni de prevenire și combatere a abandonului școlar alături
de Școala nr. 1 și Primăria din Valea Seacă și colegele de la E-Romnja.

EGAL - Dialog civic și advocacy pentru politici publice sensibile
În cadrul proiectului, am lansat Barometru de Gen.
România 2018, la o distanță de aproape două decenii
față de ultimul studiu de acest tip realizat în România,
într-un context social și politic în care studiile de gen și
teoriile feministe se lovesc de un puternic curent
retrograd. Datele colectate în cadrul cercetării oferă o
imagine mai clară cu privire la inegalitățile dintre femei
și bărbați și a problemelor diverse cu care se
confruntă femeile și au rolul de a fundamenta politici
publice sensibila la problematica de gen.
De asemenea, am organizat 3 mese rotunde de
consultare cu actori relevanți în domeniul egalității de
gen pentru a identifica ariile prioritare de acțiune și am
realizat demersuri de advocacy în domeniul combaterii
violentei de gen și promovării sănătății reproductive
prin elaborarea și propunerea unei politici publice
privind formarea actorilor cu responsabilități în
domeniul violenței asupra femeilor și realizarea unei
mese rotunde cu reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor
privind accesul femeilor la servicii de sănătate reproductivă.
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UP&UP
În septembrie 2019, am început un proiect Eramus+,
alături de alte 7 organizații din 5 țări. Scopul proiectului
este de a devoltarea unui toolkit cu scopul de a îmbunătății
abilitățile și competențele educatorilor/profesorilor/tutorilor
cu privire la egalitatea de gen în vederea combaterii
stereotipurilor și a luptei împotriva violenței de gen.
Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc în cadrul
Parlamentului European, iar Centrul FILIA a fost
reprezentat de Elena Samoilă, coordonatoare de
organizare comunitară, care a susținut o prezentare despre
starea de fapt a stereotipurilor și violenței de gen în
România.

Fighting against Violence: Making women’s voices be heard!

Cu ocazia celor 16 zile de activism
împotriva violenței asupra femeilor,
Centrul FILIA alături de Rețeaua pentru
Prevenirea și Combaterea Violenței
Împotriva Femeilor (VIF), cu sprijinul
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în
România au desfășurat o campanie de
creștere a gradului de conștientizare cu
privire la fenomenul violenței împotriva
fetelor și femeilor.
În cadrul campaniei au fost realizate și
distribuite materiale video cu
supraviețuitoare ale violenței, precum și
cu experți și reprezentanți ai
organizațiilor neguvernamentale care
activează în domeniul prevenirii și
combaterii violenței împotriva femeilor,
care au vorbit despre propriile experiențe
și despre modul în care autoritățile ar
trebui să acționeze în astfel de cazuri:
fără stereotipuri și prejudecăți și axânduse pe protejarea victimei. De asemenea,
pe 25 noiembrie, de Ziua Internațională
pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, în spațiul American Corner din cadrul
Bibliotecii Naționale Române, am desfășurat un atelier de lucru la care au participat
femei care au supraviețuit violenței sau/și care lucrează cu astfel de cazuri. Scopul a
fost acela de a crea un spațiu sigur pentru acestea în care să își poată împărtăși
experiențele și pentru a găsi împreună soluții la problemele cu care se confruntă.
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Cum se scapă de-un viol, domnilor judecători?

Pe 8 martie, am protestat în fața
Tribunalului București împotriva
abuzurilor, agresiunilor sexuale
și a violenței normalizate. În
urma investigației jurnalistice a
ziarului Libertatea, în care au
fost prezentați judecători care
consideră că hainele unor fete
de 10 ani sunt o justificare pentru
viol și încadreaza violul drept act
sexual consimțit, am atras
atenția că sistemul judiciar este
complice cu agresorii.

Documentare adoptate la One World Romania

Centrul FILIA a adoptat două documentare la a
12-a ediție a One World Romania. Primul,
Jamilia, reprezintă o serie de interviuri cu mai
multe femei kirghize, deschizând discuții
despre libertate, despre puterea de a alege,
despre căsătorie. Printre cadre ale unui
cotidian liric, încet-încet devine neclar unde
femeile vorbesc despre personajul fictiv și
unde încep să își spună propria poveste, să
analizeze limitele propriei libertăți. Al doilea, În
căutarea..., adresează problematica
circumciziei la femei, o tradiție în rândul
câtorva culturi africane perpetuată de-a lungul
multor generații. Beryl Magoko a trecut ea
însăși prin acest abuz, iar acum pendulează
între săpăturile în trecut și perspectiva unui
viitor luminos, printr-o operație de
reconstrucție care i-ar garanta refacerea
organului tăiat și revenirea la o viață normală,
o viață completă la toate nivelurile.
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Planificare strategică
În aprilie, o parte din echipa
Centrului FILIA a participat la
o planificare strategică pentru
următorii 5 ani, în care s-au
decis cele două direcții
principale de acțiune:
siguranța și sănătatea
femeilor, precum și obiectivele
și activitățile asociației.
De
asemenea, am actualizat
viziunea și misiunea
asociației, în concordanță cu
evoluția FILIA.

Avortul - un drept legiferat, dar greu de accesat

În aprilie, înaintea sărbătorilor de Paște,
Centrul FILIA în parteneriat cu ECPI –
Centrul Euroregional pentru Inițiative
Publice au realizat o monitorizare a
accesului femeilor la întrerupere de
sarcină la cerere.
¨Din cele 158 de spitale publice care au
fost contactate și care au infrastructura
necesară pentru a face întreruperi de
sarcină: Se fac întreruperi de sarcină
oricând în 40 de spitale din 24 de județe,
niciunul din București (25.3% din spitalele
care au răspuns). Nu se fac întreruperi de
sarcină la cerere în timpul sărbătorilor
religioase în 36 de spitale din 19 județe
(22.7% din spitalele care au răspuns). Nu
se fac deloc întreruperi de sarcină la
cerere în 51 de spitale din 29 de județe
(32.2% din spitalele care au răspuns).
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Forumul Europarlamentar pentru Diversitate
Mozaiq, E-Romnja și
Centrul FILIA au
organizat pe 15 mai
F o r u m u l
EuroParlamentar
pentru Diversitate.
Acesta a reunit
candidați de la
principalele partide
politice înscrise în
cadrul alegerilor
europarlamentare în
cadrul unei dezbateri
moderate în care o să
fie discutate temele electorale de interes pentru femei, romi și persoane LGBTI.
Alegerile din 2019 pentru Parlamentului European veneau într-un climat social și
politic tot mai polarizat. Valorile și principiile fundamentale pe care a fost fondată UE
– respectarea demnității umane și a drepturilor omului, a libertății, a democrației, a
egalității și a statului de drept – sunt contestate, iar drepturile omului, în special
drepturile femeilor, ale romilor și ale persoanelor LGBTI se confruntă cu o provocare
puternică. Adeseori, aceste teme nu sunt abordate ori aprofundate în cadrul
dezbaterilor electorale, iar crearea de forumuri tematice, accesibile publicului,
asigură alegătorilor accesul la informații esențiale pentru exercitarea dreptului de a
alege, în cunoștință de cauză. Forumul EuroParlamentar pentru Diversitate este
organizat și pentru a marca Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Bifobiei și
Transfobiei, abreviată IDAHOBT și sărbătorită în fiecare an pe 17 mai.

Schimbarea Directoarei Executive
Anul acesta a fost încă un an de schimbare la
FILIA, în care predăm ștafetă de la o generație la
alta și facem loc pentru noi perspective și visuri
feministe. I-am mulțumit colegei noastre, Andreea
Bragă, pentru dedicarea ei din ultimii 6 ani, pentru
perseverența și ambiția ei, dar mai ales pentru că
ne face în fiecare zi să ne dorim să fim oameni mai
buni. A schimbat lumea puțin câte puțin, iar pentru
multe dintre noi ne-a schimbat lumea cu totul.
Îi suntem alături Andreei Rusu, noua directoare
executivă, pe noul său drum, cu încredere,
solidaritate și speranță că numai împreună putem
să ajungem mai aproape de societatea în care ne
dorim să trăim, o societate în care drepturile și
nevoile diverse ale femeilor sunt respectate și care
oferă șanse egale tuturor oamenilor.
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Beau Monde - Premiu pentru Implicare Socială

Andreea Braga, coordonatoare advocacy, a primit pentru munca sa în cadrul
asociației premiul pentru implicare socială pentru activitatea în domeniul prevenirii și
combaterii violenței asupra femeilor. Elena Samoilă a ridicat premiul în numele ei.

Protest Cade una, cădem toate
Pe 28 iulie, în urma
cazului Caracal,
când Alexandra
Măceșanu și Luiza
Melencu au fost
răpite și ucise, iar
autoritățile nu au
reușit să o salveze
pe Alexandra, în
ciuda apelurilor
repetate ale ei la
112, Centrul FILIA
alături de Front,
Girl Up România,
Asociația Accept, ERomnja, Mozaiq, Cutra și Vagenta, au organizat un protest în fața sediului M.A.I.
Tragedia de la Caracal a fost despre minimalizarea violenței asupra femeilor în discursul
public.
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Seminar regional pe tema autonomizării economice a
femeilor
P e 1 0 ș i 11
septembrie 2019,
la
Skopje
(Macedonia de
Nord), a avut loc
la inițiativa
Ministerului
Afacerilor Externe
din Macedonia de
Nord un seminar
regional pe tema
autonomizării
economice a
femeilor în țările
Europei centrale
și orientale. Acest
seminar a reunit
actori instituționali, femei antreprenoare și din societatea civilă, din șapte țări
membre și asociate din regiune (Albania, Armenia, Bulgaria, Kosovo, Macedonia de
Nord, Republica Moldova și România), precum și corespondenții naționali pentru
Francofonie ai țărilor respective.
Prezentările și discuțiile care au urmat au scos la iveală în special similitudinea
problemelor și anumitor soluții aduse la nivel național și au dat ocazia unor schimburi
de bune practici. Două reprezentante ale FILIA (Larissa Luica și Simona Necula) au
expus situația economică a femeilor din România și au dat recomandări cu privire la
schimbarea acesteia.

Discuții după vizionarea filmului ”MO”
Pe 10 octombrie, în cadrul
ASE, pornind de la temele
principale ale filmului MO abuzul de putere și abuzul
sexual, actrițele Dana Rogoz
și Mădălina Craiu, alături de
Miruna Pantel (Centrul FILIA)
au discutat despre ce
înseamnă hărțuirea sexuală și
care sunt cele mai des
întâlnite forme, care pot fi
efectele și ce înseamnă
blamarea victimelor, ce poți
face dacă ești victima hărțuirii
și cui te poți adresa în astfel de cazuri.
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Prezență în mass-media

Despre violența împotriva femeilor
https://www.libertatea.ro/stiri/2533489-2533489
https://www.vice.com/ro/article/yw8kgm/primaria-capitalei-le-lasa-pe-victimele-violentei-infamilie-fara-adapost-de-urgenta
https://www.vice.com/ro/article/zmpxg4/scandalul-dintre-firea-si-un-ong-pentru-femeiabuzate
https://www.vice.com/ro/article/d3nnyy/dani-mocanu-reclamat-pentru-clipuri-pro-viol
https://www.stiridiaspora.ro/reclama-ie-la-cncd-pentru-o-manea-romaneasca-cu-aproape-17milioane-de-vizualizari-pe-youtube_424166.html
https://adevarul.ro/entertainment/muzica/o-manea-reclamata-cncd-sex-instigare-violenta-areefect-crearea-atmosfere-umilitoare-adresa-femeilor-1_5d3810e3892c0bb0c6c91f9e/
index.html
https://www.wowbiz.ro/dani-mocanu-a-fost-reclamat-pentru-ca-promoveaza-violul-invideoclipul-curwa-femeile-cer-ca-manelistul-sa-fie-sanctionat-iar-melodia-sa-fieretrasa-20033209
https://playtech.ro/stiri/a-doua-zi-de-proteste-in-bucuresti-dupa-cazul-de-la-caracal-cade-unacadem-toate-31981
https://www.agerpres.ro/social/2019/07/28/cazul-de-la-caracal-aproximativ-400-de-persoanela-protestul-din-fata-mai--347694
https://www.libertatea.ro/stiri/protestatarii-au-scris-cu-graffitti-pe-sediul-mai-politiaucide-2708659
https://m.ziare.com/stiri/protest-anuntat-in-aceasta-seara-in-fata-ministerului-de-interne-cadeuna-cadem-toate-1571351
https://www.libertatea.ro/stiri/al-doilea-protest-in-fata-ministerului-de-interne-dupa-ucidereaalexandrei-macesanu-moartea-uneia-dintre-noi-e-moartea-sigurantei-tuturorfemeilor-2708452
https://www.unica.ro/social/ce-spun-organizatorii-protestului-cade-una-cadem-toate-destinatluptei-cu-violenta-impotriva-femeilor-282898
https://www.digifm.ro/stiri/centrul-filia-vocea-unei-tinere-torturate-nu-a-fost-suficientapentru-autoritati-45355
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https://newsweek.ro/social/romania-tara-in-care-55-la-suta-dintre-oameni-cred-ca-violul-ejustificat-in-anumite-situatii
https://www.marieclaire.ro/nu-doar-un-caz-ci-o-mentalitate-infioratoare/
https://www.rfi.ro/social-113318-andreea-rusu-centrul-filia-politia-romana-descurajeaza-desfemei
https://www.mediafax.ro/social/si-eu-sunt-alexandra-cate-femei-sunt-agresate-zilnic-in-2019in-romania-18254640
https://www.businessmagazin.ro/actualitate/romania-pe-primul-loc-in-ue-in-privintaconvingerii-ca-violul-are-justificare-18257906
http://stiri.botosani.ro/stiri/social/cum-s-a-ajuns-la-cazul-de-la-caracal-romania-este-peprimul-loc-in-ue-in-privinta-convingerii-ca-violul-are-justificare.html
https://stirileprotv.ro/stiri/femeia-ca-o-prada/femeia-ca-o-prada-marturiile-cutremuratoareale-unor-femei-abuzate-mi-a-pus-cutitul-la-gat.html
https://www.dor.ro/dincolo-de-tacere-dincolo-de-violenta/
https://www.rfi.ro/social-115215-mars-pentru-siguranta-femeilor-credeti-ne
https://www.libertatea.ro/stiri/organizatiile-neguvernamentale-din-domeniul-prevenirii-sicombaterii-violentei-impotriva-femeilor-ies-in-strada-sambata-19-octombrie-la-marsulimpreuna-pentru-siguranta-femeilor-2774118
https://www.vice.com/ro/article/59nqe3/cat-de-gresit-este-tratata-femeia-in-romania
https://www.agerpres.ro/documentare/2019/11/25/ziua-internationala-pentru-eliminareaviolentei-impotriva-femeilor-onu--407551
https://www.elle.ro/lifestyle/ce-ar-trebui-sa-faca-guvernul-orban-pentru-ca-femeile-sa-numai-fie-omorate-in-romania-685077/

Despre drepturile femeilor de a decide asupra propriului corp
https://adevarul.ro/news/societate/avortul-cerere-greu-accesat-femeileromance-1_5d160156892c0bb0c6e5a928/index.html
https://www.libertatea.ro/stiri/51-de-spitale-din-29-de-judete-refuza-sa-faca-avorturi-oasociatie-trage-un-semnal-de-alarma-2680780
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/51-de-spitale-din-romania-refuza-sa-facaintreruperi-de-sarcina-cifrele-care-provoaca-ingrijorare-1152627
https://www.vice.com/ro/article/j5w98g/medic-ginecolog-din-romania-care-refuza-sa-facaavorturi
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https://www.dcmedical.ro/avortul-in-romania-anului-2019-lista-spitalelor-care-refuza-safaca-intreruperi-de-sarcina_608864.html
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-23228667-harta-interactiva-51-spitale-din-romania-nufac-avorturi-cerere-iar-alte-36-refuza-procedura-perioada-sarbatorilor-religioase.htm
https://romania.europalibera.org/a/raport-%C3%AEn-51-de-spitale-din-rom%C3%A2nia-nuse-fac-deloc-%C3%AEntreruperi-de-sarcin%C4%83-la-cerere/30025924.html
https://www.libertatea.ro/stiri/argumentele-unui-medic-ginecolog-care-refuza-sa-facaavorturi-la-cerere-2681503
https://www.libertatea.ro/stiri/obiectia-de-constiinta-doctorii-romani-in-lupta-miscariimondiale-anti-avort-2692648

Despre egalitate de gen și educație sexuală
https://www.rfi.ro/social-110869-romani-cred-educatia-sexuala-trebui-introdusa-scoli
https://www.scena9.ro/article/infografic-barometro-gen-romania-2018

Despre membre FILIA
https://www.marieclaire.ro/o-femeie-de-nota-11-andreea-braga-centrul-filia/
https://drive.google.com/drive/folders/1kSGZRywPSmjFSUAuhzR9kV8ojwX6FEcV?
usp=sharing
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Echipa FILIA în anul 2019

Alexandru Adela

Leca Alexandra

Amzărescu Andra

Luciu Amalia

Apostoiu Anamaria

Luică Larissa

Bahnaru Cristina

Merelai Daniela

Baicu Roya

Neaga Diana

Bragă Andreea

Neagu Laura

Burciu Daniela

Necula Simona

Călin Lăcrămioara

Pantel Miruna

Chempf Alice

Popescu Maria

Cilibiu Andrada

Păun Adina

Ciocioi Andrada

Pop Simona

Cioroianu Mara

Rusu Andreea

Dârlău Alexandra

Samoilă Elena

Ene Maria Gabriela

Văsi Laura

Florescu Ioana

Voinea Andreea

Grunberg Laura
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DATE FINANCIARE 2019

Număr de angajați în 2019 - 3, Număr de colaboratori - 3
16

Cum ne puteți sprijini?
Mulțumim că ne-ați fost aproape până acum. În ultimii ani am reușit să construim o
comunitate - o comunitate de oameni care cred în egalitatea de gen, care vor ca
femeile să fie în siguranță și să își facă vocile auzite. Dacă dorești să susții activitățile
FILIA și vrei să faci parte din comunitatea noastră, te așteptăm alături. 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. Alături de noi îți poți dezvolta experiența și poți contribui
la promovarea și susținerea drepturilor femeilor și egalității de gen. Implică-te și ajutăne să putem face auzite vocile femeilor!

Tot cu sprijinul vostru vom continua să le sprijinim la rândul nostru pe femeile cele mai
vulnerabile, vom continua să aducem în atenția publică subiecte ce țin de feminism și
drepturile femeilor și vom continua să luptăm pentru drepturile voastre. Din păcate nu
putem să susținem această luptă singure. Orice donație, cât de mică, ne ajută să
continuăm să facem vocile femeilor auzite.
Ne poți ajuta printr-o DONAȚIE unică sau recurentă sau o SPONSORIZARE:
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 - Șos. Mihai Bravu, nr. 192, bl. 204, sc. 1,
ap. 32, et. 8, 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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