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Cine este Centrul FILIA
Înfiinţat în aprilie 2000, sub denumirea de „Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen:
FILIA”, Asociaţia are ca obiectiv principal promovarea Studiilor de gen printr-o abordare
integrată, multi- şi interdisciplinară a genului în cercetarea academică, dar şi în analiza altor
aspecte ale culturii şi societăţii româneşti. Fondat iniţial ca un centru de documentare multimedia
pentru cadrele didactice şi studenţii Masteratului de Gen şi Politici Publice de la Şcoala Naţională
de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Centrul FILIA se dezvoltă în momentul de faţă ca
un nucleu de cercetare academică, cu proiecte de cercetare și publicaţii proprii, dar şi ca un centru
de analiză a politicilor sociale, care susține activismul feminist și activitățile de advocacy.
Viziune, valori, misiune
Viziune: 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. 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. Viziunea și activitățile desfășurate sunt limitate de propriile
noastre experiențe și poziții sociale. Ne asumăm acest lucru ca limită și încercăm să desfășurăm
în permanență excerciții de reflexivitate asupra activităților noastre. Credem în importanța
lucrului împreună și solidarizării între noi. Încurajăm participarea voluntarelor și voluntarilor și
implicarea lor în cadrul organizației, ca actori importanți în dezvoltarea FILIA. Ne dorim ca
FILIA să reprezinte un spațiu de creștere, dezvoltare și lucru împreună pentru egalitatea de gen.
Valori: Egalitate, Incluziune, Diversitate, Reflexivitate, Respect, Participare, Transparență,
Solidarizare, Deschidere, Expertiză
Misiune: Suntem o organizație feministă care, prin cercetare, advocacy și activism, sprijinim
egalitatea de șanse și de gen, emanciparea femeilor, reprezentarea intereselor femeilor și
participarea lor politică, reconcilierea dintre muncă și viața privată, combaterea tuturor formelor
de violență împotriva femeilor. Credem în complementaritate celor trei domenii principale de
activitate, printr-o abordare intersecțională, care să țină cont de interesele și nevoile diverse ale
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femeilor, pentru promovarea egalității de gen și de șanse, precum și a valorilor feministe la
nivelul întregii societăți.
Prin cercetare ne propunem să aflăm mai multe lucruri despre problemele cu care femeile se
confruntă și să creștem nivelul de cunoaștere cu privire la inegalitățile de gen din cadrul
societății. În cadrul cercetăriilor întreprinse urmărim respectarea principiilor feministe de
cercetare și reflexivitatea în cercetare. Nu vorbim în numele femeilor, ci ne propunem să aducem
în dezbaterea academică și publică teme de interes din perspectiva de gen. De asemenea este
important de menționat că FILIA a fost creată iniațial, în anii 2000, ca centru de cercetare în
domeniul studiilor de gen, dezvoltând pe parcurs o tradiție în acest sens prin implementarea
diferitelor programe și proiecte de cercetare.
Prin advocacy ne propunem 1) să promovăm la nivelul societății politici publice de gen care să
răspundă în mod corespunzător problemelor inegalităților de gen și 2) să sancționăm derapajele
insituționale sau individuale ale actorilor relevanți, care afectează în mod negativ situația
femeilor sau promovează atitudini discriminatorii la adresa unui grup social. Activitățile de
advocacy includ activități și programe de promovare a egalității de gen și combatere a
stereotipurilor și discriminării de gen atât la nivelul politicilor publice, cât și la nivelul întregii
societăți. Prin sancționarea publică a derapajelor sau a lipsei de acțiune a decidenților politici,
producem schimbarea atitudinii acestora față de femei.
Prin activism ne propunem revendicarea politică a spațiului public de către femei. În cadrul
activităților de activism desfășurate se numără organizarea de proteste, organizarea de campanii
publice și alte forme de manifestare ale căror scop a fost acela de a aduce în spațiul public teme
de interes din perspectiva de gen. Suntem o organizație feministă care luptă pentru drepturile
femeilor și pentru ca vocile lor să se faca auzite și ascultate. Ne dorim să contribuim, prin prisma
experiențelor noastre și a expertizei academice și activiste la combaterea prejudecăților,
discriminării și stereotipurilor din societate. FILIA este o organizație în care voluntarele și
voluntarii pot crește, se pot emancipa și solidariza pentru diferite cauze.
Grup țintă: Dată fiind diversitatea acțiunilor FILIA și orientarea acestora către diferite probleme
ale societății românești, Centrul FILIA se adresează unui public foarte larg. În același timp, prin
specificul activității noastre: cercetare și activism pornite din mediul academic, un grup țintă
special și central în cadrul programelor noastre sunt tinerii, tinerele femei în special. Sprijinim
formarea de tinere cercetătoare și activiste, iar o parte importantă a proiectelor noastre este
adresata problemelor și experiențelor femeilor tinere.
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Proiecte implementate de Centrul FILIA
Împreună pentru egalitate de șanse! Consolidare și dezvoltare prin voluntariat și implicare
civică – depus spre finanțare de Centrul FILIA către Fondul ONG, Componenta 5 – Dezvoltarea
Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții
Obiectiv: Dezvoltarea organizațională și consolidarea bazei de membri și voluntari activi
pe parcursul a 15 luni, în București prin implicarea a 6 noi voluntari în programul de voluntariat,
mentorați pentru a implementa activitățile existente și activități noi ale organizației de
conștientizare și promovare a egalității de gen, a drepturilor omului, antidiscriminare, combaterea
violentei de gen, combaterea rasismului și xenofobiei, combaterea homofobiei, la care vor
participa cel puțin 110 persoane.
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 24.422 Euro
Drepturile femeilor sunt drepturile noastre! – Workshop Național “Cum discutăm despre și
cum acționăm împotriva violenței asupra femeilor rome?”, cu sprijinul OSI Budapesta.
Obiectiv: Workshopul național si-a propus să ofere un spațiu de dezbatere și schimb de
experiență între persoanele interesate de combaterea violenței asupra femeilor și cele interesate
de drepturile femeilor rome. Unul dintre obiectivele workshopului este introducerea violenței
împotriva femeilor rome pe agenda organizațiilor pentru drepturile femeilor și pentru drepturile
romilor și combaterea etnicizării violenței. Participantele din cadrul workshopului național vor
elabora o declarație comună privind combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
rome.
Organizații partenere: Asociația E-Romnja, Romano ButiQ, Centrul pentru Studii
Juridice și Drepturile Omului
Finanțator: OSI Budapesta, Human Rights Initiative
Finanţare: 1.300 USD
Un viitor sigur pentru drepturile reproductive ale femeilor din Romania (Ensuring a Safe
Future for Women in Romania - Through the Lens of our Past) Proiectul este implementat în
perioada octombrie 2013 – septembrie 2014. Proiect coordonat de Alice Iancu și Daniela
Cosma.
Obiectiv: Creșterea conștientizării cu privire la interzicerea avortului în timpul
comunismului ca nedreptate istorică împotriva femeilor care nu a fost niciodată recunoscută ca
atare, creșterea conștientizarii cu privire la mișcarea pro-life din România azi și creșterea
nivelului de informare cu privire la accesul existent la avort, educație sexuală și contracepție. De
asemenea, proiectul vizează creșterea mobilizării împotriva organizațiilor și mișcării pro-life,
precum și împotriva discursurilor extremiste și naționaliste vizând sterilizarea femeilor rome.
Organizatii partenere : E-Romnja și Asociația Transcena
Finantator : Feminist Review Trust
Finanțare : 5.100 GBP
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Proiecte aflate în desfășurare și în care Centrul FILIA este partener
Get involved and change perspective! – a fost depus de Asociația E-Romnja spre finanțare
către OSI, prin programul Empowering Roma Voters. Perioada de implementare este ianuarie
2014 - aprilie 2015.
Obiectiv: Creșterea implicării femeilor și tinerilor romi în procesul democratic prin
exercitarea dreptului de vot, contribuind astfel la îmbunătățirea participării locale și
reprezentării intereselor votanților în comunitățile rome.
Organizații partenere: Centrul FILIA, UNIT – Asociația pentru Tinerii Romi din
București
Finanțator: OSI Budapesta
Valoare totală a proiectului: 10.000 USD
Protection Order – Advocacy and Litigation – a fost depus spre finanțare de Asociația
Transcena, către OSI Budapesta.
Obiectiv: Promovarea drepturilor femeilor victime ale violenței în familie prin cazuri de
litigare strategică și asigurarea securității fizice a femeilor victime ale violenței în familie
în România prin campanii de advocacy pentru reducerea perioadei medii de eliberare a
ordinelor de protecție și pentru introducerea în legislație a autosesizării procurorilor fără
existența unei plângeri prealabile.
Organizații partenere: Centrul FILIA, GRADO, CPE, ARTEMIS Cluj, A.L.E.G,
Fundația Sensiblu, Asociatia FRONT, Asociatia ANAIS, Asociația E-Romnja, Institutul
Est European de Sănătate a Reproducerii – IEESR.
Finanțator: OSI Budapesta, Human Rights Initiative
Valoare totală a proiectului: 60.000 USD
Acces la justiție și remedii adecvate pentru persoanele care sunt victime ale discriminării –
a fost depus spre finanțare de Asociația Accept, către Fondul ONG, Componenta 5 – Dezvoltarea
Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții.
Obiectiv: Creşterea accesului la justiţie şi remedii active pentru persoanele expuse la
discriminare.Consolidarea capacităţii de advocacy a Coaliţiei Anti-Discriminare în
vederea creşterii accesului la justiţie şi remedii adecvate pentru persoanele vulnerabile în
faţa discriminării. Dezvoltarea şi promovarea unor servicii, instrumente şi resurse info
care să permită creşterea accesului la justiţie şi remedii adecvate pentru persoanele
vulnerabile în faţa discriminării.
Organizații partenere: Centrul FILIA, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice –
ECPI, APADOR-CH, Agenția de Monitorizare a Presei
Finanțator: FDSC, Fondul ONG
Finanțare: 137.856 Euro
Rupem tăcerea despre violența sexuală: Întărirea capacității ONG-urilor de a integra
violența sexuală pe agenda publică – depus spre finanțare de Asociația ALEG, către Fondul
ONG, Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții.
Obiectiv: Întărirea capacității rețelei de ONG-uri din domeniul combaterii violenţei
împotriva femeilor de a integra în agenda publică problema violenței sexuale şi de a
promova o abordare a temei din perspectivă de gen. Creşterea dialogului tematic în cadrul
reţelei şi împărtășirea de bune practici pe tema violenţei sexuale pe parcursul a 7 întâlniri
periodice în decurs de 12 luni și printr-un centru de resurse online ce va colecta resursele
existente în cadrul rețelei, 7 puncte de vedere (Position Papers) privind problemele
discutate şi 7 factsheets pe tema violenţei sexuale. Consolidarea capacităţii interne de
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advocacy a reţelei de a acţiona solidar promovând un mesaj comun ca rețea în cadrul a 5
evenimente publice locale şi un seminar la nivel central pe tema violenţei sexuale.
Extinderea rețelei cu minim alte 5 organizații ce lucrează cu beneficiari victime sau cu
risc de victimizare prin violență sexuală;
Organizații partenere: Centrul FILIA, Asociația FRONT, Asociația Transcena,
Institutul Este European de Sănătate a Reproducerii – IEESR, Fundația Sensiblu,
Asociația Femeilor Împotriva Violenței - Artemis, Fundația Centrul Parteneriat pentru
Egalitate, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe – AnA, Asociația ERomnja
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 35.025 Euro
Șanse Egale pentru Femei Active - ȘEFA – a fost depus de Asociația Romano ButiQ spre
finanțare către FSE-POSDRU, Axa prioritară 6
Obiectiv: Cresterea nivelului de calificare si dezvoltarea in cariera a femeilor in regiunea
de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, prin asigurarea accesului la programe integrate
personalizate: asistenta privind orientarea in cariera si aspecte legislative privind
egalitatea de sanse pe piata muncii, participarea la cursuri de calificare in vederea
dezvoltarii carierei, formarea si asistarea in vederea initierii unei afaceri sau a dezvoltarii
carierei stimularea activitatilor independente prin consultanta si orientare, precum si
promovarea egalitatii de sanse si combaterea stereotipurilor de gen in randul elevilor si
profesoarelor din scoli, scoli profesionale si licee.
Organizații partenere: Centrul FILIA, KCMC
Finanțator: FSE-POSDRU
Finanțare: 2.123.469, 88 RON
Phenja – Violence against women has no colour! – depus spre finanțare de Asociația ERomnja, către Open Society Institute Budapesta.
Obiectiv: Scopul proiectului este de a dezvolta instrumente adaptate contextului local, de
prevenire și combatere a diferitelor forme de violență împotriva femeilor și fetelor rome și
nerome din cele trei comunități. Obiectivele proiectului sunt: Consolidarea societății
civile în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra femeilor rome și nerome prin
transfer de bune practici; Identificarea problemelor și nevoilor specifice fiecărei
comunități prin desfășurarea unei cercetări calitative privind violența împotriva femeilor
rome și nerome la nivel local; Desfășurarea unor activități de informare și creștere a
conștientizării prin organizare comunitară și teatru forum, organizarea unor ateliere de
informare și implementarea unor campanii pentru prevenirea și combaterea tuturor
formelor de violență împotriva femeilor și fetelor rome și nerome; Dezvoltarea capacității
autorităților locale de a elabora programe și proiecte și pentru a implementa politici
publice locale pentru prevenirea violenței asupra femeilor rome și nerome; Asigurarea
asistenței juridice pentru victimele violenței împotrive femeilor;
Organizații partenere: Centrul FILIA, Romano ButiQ, CSJDO
Finanțator: Open Society Institute Budapesta
Finanțare: 60.000 USD
Colectarea documentelor privind politicile de gen și literatura gri în 10 state membre ale
Uniunii Europene
Obiectiv: EIGE isi extinde biblioteca electronica a Centrului de Resurse si
Documentare, prin colectarea de documente de politici privind egalitatea de gen și
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literatură gri din statele membre, cu referire la numeroase domenii, de la Integrarea
dimensiunii de gen la subiecte specifice, cum ar fi Gen și Sport sau de Gen și Schimbările
climatice. Scopul este acela de a face cunoscute, în rândul cetățenilor, informații despre
evoluția și situația actuală a politicilor privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea
EuropeanăPentru a atinge acest obiectiv EIGE a contractat Studio ComeSRL pentru a
contacta actorii relevenți la nivel național, prin intermediul experților naționali, și pentru a
colecta documentele relevante cu privire la politicile naționale de promovare a egalității
între femei și bărbați, care acoperă perioada 1995-2015. Documentele vor fi colectate în
următoarele state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Grecia, Italia, Letonia, Malta,
Țările de Jos, România și Slovacia. Colectarea documentelor din România este realizată
de către Centrul de Dezvoltare Curriculară și Sutdii de Gen: FILIA, care este expertul
național de gen pentru România. Specific, procesul de colectare vizează documente
precum ghiduri, strategii, planuri de acţiune, recomandări, brouşuri, materiale de
informare, articole de presă elaborate de către instituţii publice din România în perioada
1995-2015.
Contractor: Studio Come SRL
Finanțator: European Institute for Gender Equality
Finanțare: 5000 EUR
Proiecte depuse spre finanţare în anul 2014
E-VIP - Egalitate prin Voluntariat, Inovatie, Profesionalizare, depus de Centrul FILIA, către
EEA Grants, Fondul ONG
Obiectiv: Proiectul E-VIP urmareste fructificarea interesului tinerilor pentru politica si
cresterea cunoasterii acestora asupra politicilor echitabile de gen. Obiectivul principal al
proiectului este atragerea si profesionalizarea in domeniul egalitatii de gen a 15voluntari,
pe parcursul a 10 luni, prin organizarea unei Scolii de toamna pt. promovorarea politicilor
echitabile de gen si prin transfer de bune practici cu min. 3 ONG-uri de profil. Proiectul
raspunde necesitatilor de dezvoltare a Centrului FILIA prin dezvoltarea competentelor
voluntarilor in domeniul egalitatii de gen si advocacy,cresterea competentelor in randul
membrilor si voluntarilor, in special in ceea ce priveste scrierea de proiecte si atragerea de
fonduri si dezvoltarea si diversificarea serviciilor educationale oferite de catre organizatie
si cresterea sustenabilitatii financiare prin acreditarea a trei cursuri cu relevanta deosebita
pentru specificul activitatii Centrului FILIA.
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 34,770.00 EUR
Dezvoltarea și Consolidarea Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva
Femeilor – depus spre finanțare de Asociația Transcena, către Granturile SEE, Fondul ONG.
Obiectiv: Proiectul are scopul de a consolida capacitatea și de a creşte vizibilitătea rețelei
împotriva violenței asupra femeilor pentru îmbunăţirea activităţilor de monitorizare şi
advocacy, la nivel local şi național, pe parcursul a 14 luni. Proiectul urmărește
participarea sectorului ONG la îmbunătățirea cunoașterii asupra fenomenului violenței
împotriva femeilor din România, care să constituie un sprijin consistent pentru măsurile
legislative și politicile publice care se vor contura în următorii ani în domeniu, ținând cont
de faptul că Guvernul României a semnat Convenția de la Istanbul și de faptul că, după
ratificarea acestei convenții de către Parlament, țara noastră va fi obligată să acorde o
atenție mai sporită prevenirii și combaterii acestui tip de violență. Printre rezultatele
proiectului vor fi extinderea rețelei cu 3 ONG-uri, creșterea vizibilității și sustenabilității,
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actualizarea strategiei rețelei, creșterea transparenței și a bunei guvernări, precum și
creșterea implicării civice.
Organizații partenere: Asociația FRONT, Centrul FILIA, Asociația E-Romnja, CPE,
Asociația ANAIS, Asociația GRADO, CMSC
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 74.489,26 EUR
Rupem tăcerea despre violența sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor pentru
îmbunătățirea serviciilor oferite supraviețuitoarelor violenței sexuale – depus spre finanțare
de ACTEDO, către EEA Grants, Fondul ONG.
Obiectiv: 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.
Organizații partenere: A.L.E.G, Asociația ARTEMIS, Asociația E-Romnja, Centrul
FILIA, Asociația FRONT, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Institutul Est European de
Sănătate a Reproducerii, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe - AnA
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 35.069,08 EUR
Voluntar pentru cetățenie activa. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile – depus
spre finanțare de Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile
Obiectiv: Atragerea a 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.
Organizații partenere: Centrul FILIA
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 31.001,71 EUR
Femei împotriva hărțuirii stradale în București – depus spre finanțare de Centrul FILIA.
Obiectiv: Acest proiect își propune să aducă în atenția publică hărțuirea stradală și
urmările ei. Activitatea principală constă în organizarea unui grup de suport pentru
femeile care s-au confruntat cu hărțuire stradală. De asemenea, în acest proiect, este
prevazută și achiziția de noi cărți despre acest subiect pentru Biblioteca de Studii de Gen
pe care Centrul FILIA o deține.
Finanțator: Feminist Review Trust
Finanțare: 7.000 GBP (respins)
Cresterea capacitatii, sustenabilitatii si incluziunii in randul ONG-urilor pentru
promovarea egalitatii de gen si drepturile omului
Obiectiv: Dezvoltarea capacitatii organizationale, a sustenabilitatii financiare si a
vizibilitatii a 7 ONG-uri care promoveaza egalitatea de gen si drepturile omului din
regiunea Bucuresti-Ilfov, pe o perioada de 14 luni. Cresterea transparentei si
bunei guvernari, managementului si leadershipului, imbunatatirea managementului
financiar si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor, imbunatatirea comunicarii
externe
si
vizibilitatii pentru 7
ONG-uri
care
promoveaza
egalitatea
de gen si drepturile omului, din regiunea Bucuresti-Ilfov, pe o perioada de 14 luni.
Cresterea gradului de incluziune, transferul de bune practici si dezvoltarea unui sistem de
sprijin reciproc de resurse si servicii intre minim 15 ONG-uri, pe parcursul a 14 luni.
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Organizații partenere: Romano ButiQ, Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea
unei Societăți Echitabile
Finanțator: Granturile SEE, Fondul ONG
Finanțare: 82.678 EUR (respins)
Tinerii votează pentru egalitate de șanse și reprezentare politică
Obiectiv: Conștientizarea a 30 de tineri cu privire la importanța votului, reguli de vot și
reprezentare politică a intereselor pe parcusul a 6 luni, în București-Ilfov.
Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică
Finanțare: 44.012,00 RON (respins)
Eu decid când! Accesul la planificare familială în județul Hunedoara
Obiectiv: Conștientizarea actorilor relevanți despre problemele legate de planificarea
familială în județul Hunedoara și formularea unor recomandări de polici publice
Finanțator: Fondul pentru Inovare Civică
Finanțare: 40.153,35 RON (respins)
Activități în afara proiectelor
Sesizare pentru Ionela Ciobanu privind lipsa actelor de identitate –Centrul FILIA a inițiat un
proces de sesizare și monitorizare a mai multor instituții publice (Primăria comunei Valea Seacă,
Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Bacău, Avocatul Poporului) în vederea întocmirii
actelor de identitate ale Ionelei Ciobanu și a celor trei copii ai săi pentru a obține drepturile ce le
revin în calitate de cetățeni. S-au alăturat demersului Centrului FILIA: Romano ButiQ, Asociația
E-Romnja, Fundația CPE, Asociația GRADO, Asociația Transcena, Fundația ȘEF, Romanian
Women’s Lobby, Centru Feminist Sofia Nădejde, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială,
Asociația FRONT, A.L.E.G.
7 martie 2014 Prezentare “O abordare intersecțională privind violența împotriva femeilor”,
în cadrul evenimentului organizat de Biroul de informare al Parlamentului European “Prevenirea violenței împotriva femeii: o provocare pentru noi toți”.
23 martie 2014 Sesizare CNCD împotriva MapN în legătură cu segregarea pe sexe a locurilor
scoase la concurs în cadrul procesului de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi
prevederea unui număr de locuri considerabil mai mic pentru fete în raport cu numărul de locuri
rezervate băieților. Alături de Centrul FILIA au semnat Centrul Parteneriat pentru Egalitate –
CPE, Centrul de Resurse pentru Participare Publică - CeRe, Asociația Transcena, Asociația
Romano ButiQ, Societatea de Analize Feministe – AnA, Asociația GRADO, Asociația ERomnja, Asociația Pas Alternativ Brașov, Asociația pentru Promovarea Femeii din România,
Asociația Romanian Women’s Lobby, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară,
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice,
Asociația Agenția de Monitorizare a Presei, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen,
Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”.
9 aprilie 2014 Lansare volumului “Prostituția: politici și practici. În cine dăm cu piatra”–
de Alina Tăriceanu
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Întâlniri CONES
Membră titulară este Simona-Maria Chirciu, iar membra supleantă este Alina Dragolea. FILIA a
fost prezentă la toate întâlnirile din anul 2014 ale CONES, întâlniri ce au vizat discuții despre
activitatea CONES și COJES, prezentarea de bune practici ale autorităților publice, dar și ale
mediului privat de afaceri pentru promovarea egalității dintre femei și bărbați.
Stagiu de practică pentru masterandele și masteranzii de la Politici, Gen și Minorități
În perioada 19 ianuarie – 9 februarie, FILIA a oferit stagiu de practică pentru opt masterande din
anul I și anul al II-lea din cadrul Masterului de Politici, Gen și Minorități și unei studente de la
Facultatea de Științe Politice, SNSPA. În urma stagiului, o parte dintre studente și-au manifestat
interesul de a deveni voluntare FILIA.
Program de voluntariat 2014. FILIA are 15 voluntare și 1 voluntar. Aceștia se implică în
activități diverse și atractive pentru ei, pregătite de FILIA pentru a-i ajuta atât în ceea ce privește
dezvoltarea lor personală, cât și pentru formarea de abilități și competențe pentru viața
profesională. De la întâlniri de mentorat, până la pregătiri pentru marșuri și flashmob-uri, analize
pentru blogurile FILIA și cercuri de lectură, voluntarii FILIA lucrează atât individual, cât și în
echipă, fiind interesați și implicați activ in viața organizației și în promovarea egalității de gen și
de șanse.
29 mai 2014 – Întâlnire organizată de CNCD privind Grupul de lucru interministerial
responsabil cu elaborarea Documentului Cadru pentru implicarea activă a organismelor
responsabile cu implementarea condiționalităților ex-ante în domeniul ne-discriminării, egalității
de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități. CNCD
Iunie 2014 Campanie de promovare pe Facebook a feministelor și conceptelor feministe,
inițiată de voluntarii FILIA
19 iunie 2014 – Participare întâlnire “Egalitatea de șanse între femei și bărbați în Europa,
un scop comun” – Invitație la dialog Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați, alături de delegația EIGE la Palatul Parlamentului.
17 Septembrie 2014 – Conferința Accesul femeilor la poziții de decizie în sectorul economiei
sociale și al afacerilor – Unde suntem în Europa?, organizată de Fundația PACT.
FILIA a participat la aceasta conferinta cu o prezentare despre “Date statistice: prezența femeilor
în funcții decizionale în domeniul economiei și al afacerilor” și au fost prezentate rezultatele mai
multor studii și cercetări referitoare la țări din Europa, în special din Uniunea Europeană,
comparativ cu datele despre femeile din România.
19 septembrie 2014 Marșul solidarizării împotriva hărțuirii stradale
Marșul a fost organizat de FILIA, cu participarea voluntarilor săi, dar și a altor ONG-uri care
susțin drepturile femeilor. La marș au participat aproximativ 100 de persoane. Mai multe
feministe activiste din Chișinău au apreciat idee noastră, au preluat-o și au organizat în Chișinău
în aceeași zi marșul solidarizării împotriva hărțuirii stradale. Un articol despre marșul din
București, scris de Simona-Maria Chirciu, pentru site-ul ONG-ului din America – Stop Street
Harassment – aici: http://www.stopstreetharassment.org/2015/01/romaniashmarch/
Campania 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor. Campania a început pe 25
noiembrie 2014, iar Centrul FILIA s-a implicat în diferite evenimente de pe parcursul
Campaniei, organizate de asociații feministe active împotriva violenței asupra femeilor.
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Discurs 21 noiembrie 2014 Parlamentul Tinerilor. Cu orazia Parlamentului Tinerilor, am
adresat un discurs în Camera Deputaților despre reprezentarea politică a femeilor. În cadrul
discursului le-am vorbit tinerilor participanți despre importanța echilibrului de gen în Parlament.
Participare Atelier Violența structurală: Cum le ajutăm pe femeile rome și nerome care trec
prin experiența violenței?, organizat de Asociația E-Romnja, în perioada 21-23 noiembrie 2014,
Cluj.
Întâlnire 28 noiembrie 2014 delegație parlamentară Turkmenistan. La invitația Direcției
Generale de Afaceri Externe, din cadrul Camerei Deputaților, am discutat, alături de Asociația ERomnja și CPE, despre situația femeilor din România, împreună cu o delegație parlamentară din
Turkmenistan.
Scrisori deschise:
29 ianuarie 2014 Scrisoare deschisă adresată Ministerului Justiției și Ministerului
Afacerilor Externe privind selectarea candidaturilor pentru comitetele ONU
27 martie 2014 Violența în familie a rămas fără coordonare instituțională
17 septembrie 2015 Scrisoare deschisă de solidarizare cu societatea civilă din Ungaria
1 octombrie 2014 Apelul societății civile pentru o campanie electorală lipsită de discurs
politic discriminator
23 octombrie 2014 Scrisoare deschisă către Poliția Capitalei, Inspectoratul General al
Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne în care cerem autorităților să cerceteze cu
maximă diligență cazul de agresiune fizică petrecut pe 19 octombrie în Piața Romană din
București, în care un bărbat necunoscut a acostat o femeie și apoi a agresat-o fizic în momentul în
care aceasta a reacționat verbal și a încercat să-l fotografieze. Cerem demararea unei campanii de
prevenire cu privire la hărțuirea sexuală a femeilor în spațiile publice!
Scisoare deschisă Ministerului Educației și Ministerului Sănătății privind Educația sexuală
Apariții mass-media:
TVR1 – Opre Roma (min 22) – Reportaj despre 16 zile de activism împotriva violenței
asupra femeilor http://www.tvrplus.ro/editie-opre-roma-289515
Din interior. Mărturiile cutremurătoare ale victimelor violenței domestice
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Social/FEMEI+BATUTE+VIOLENTA+DOMEST
ICA
Mascul vs feminin în politică. O femeie la Cotroceni?
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/masculin-vs-feminin-in-politica-ofemeie-la-cotroceni-dezbatere-ziare-com-1317282
How Romania fails its battered women, de Elena Lomoră
http://theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1171&recType=story
12

Articol Voci din Sistem, Toată lumea din familia noastră
http://violenta.decatorevista.ro/socant-o-femeie-din-romania-a-fost-batuta-de-partenerul-sau/
Finanţatori
Open Society Institute Budapesta
Feminist Review Trust
Granturile SEE
FSE-POSDRU
European Institute for Gender Equality
Erste Foundation
Parteneri:
Asociația Centrul FILIA este membră în Rețeaua informală pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF), Coaliția informală Antidiscriminare, Rețeaua
informală împotriva violenței sexuale asupra femeilor, Romanian Women’s Lobby (afiliată la
European Women’s Lobby).
Membrii Consiliului Director și persoane care au sprijinit activitatea Centrului FILIA în
perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014
Consiliului Director: Andreea Bragă, Miruna Pantel, Simona Chirciu, Alina Dragolea,
Alexandra Gruian
Voluntari: Vintilă Ștefania, Roxana Iftime, Alexandra Onciu, Cristina Dumitriu, Loredana
Vâlcianu, Alex Liță, Manuela Stoean, Aila Veli, Alexandra Zahiu, Ruxandra Yilmaz, Marina
Gusan, Alexandra Mirutoi, Lorena Stanescu, Larisa Mitroaica, Rodica Albu, Ruxandra Chirea,
Ioana Dodi, Ruxandra Stan, Alexandra Dune, Andreea Paraschiv, Georgiana Lincan, Tereza
Nikolova, Cristina Andreescu, Elena Mihail, Loredana Mijloc, Laura Craciun, Daniela Ududec,
Crina Gheorghe, Indra Gheorghe
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Date financiare
Venituri aferente anului 2014
Tip venit
Cotizatii
Donatii
Sponsorizari - 2%
Impreuna pentru
egalitate de sanse
Erste
Drepturile femeilor sunt
drepturile noastre
SEFA - Sanse Egale
pentru Femei Active
Coalitia
Antidiscriminare
Rupem Tacerea despre
Violenta Sexuala
Phenja - Violenta nu are
culoare
Eige
Diferente curs valutar
Dobanzi
TOTAL

Suma
1,465.00 lei
7,861.02 lei
1,098.41 lei

%
0.67
3.57
0.50

60,046.33 lei

27.30

17,473.74 lei

7.94

8,797.95 lei

4.00

107,805.28 lei

49.01

9,605.17 lei

4.37

4,089.42 lei

1.86

1,210.82 lei

0.55

54.97 lei
456.35 lei
1.01 lei
219,965.47 lei

0.02
0.21
0.00
100

Total venituri: 219.965 RON
Total cheltuieli: 231577 RON
Total profit/pierdere: 11.612 RON
Număr de persoane angajate în 2014 în baza unui contract individual de muncă: 6 persoane
Număr de persoane angajate în 2014 în baza unui contract civil: 10 persoane
Date de contact Centrul FILIA
Adresa sediu: strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti
Adresă corespondență: Calea Griviței, nr. 3, et. 6, ap. 47, sector 1, București
Tel./fax:021 318.08.96; 0732861798
E-mail: office@centrulfilia.ro
Website: www.centrulfilia.ro
Fb: https://www.facebook.com/centrul.filia
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