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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 si publicaţii
proprii, dar şi ca un centru de analiză a politicilor sociale.
Obiectivul de fond reprezintă sprijinirea dezvoltării de Studii de Gen,
astfel încât acesta să contribuie prin expertiză şi autoritate epistemică la
strategiile de emancipare în societatea românescă.

Centrul Filia susţine:
Introducerea analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti.
Introducerea dimensiunii de gen în politicile publice.
Egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi.
Respectarea drepturilor şi demnităţii femeilor.
Creşterea participării femeilor la viaţa publică.
Combaterea discriminării femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
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Proiecte derulate
Impactul crizei economice asupra femeilor, coord. Oana Băluţă
In perioada aprilie - septembrie 2011, Centrul FILIA a implementat proiectul Impactul Genizat
al Crizei Economice si Financiare. Studiu de caz: Romania, cu sprijinul Sistemului ONU in
Romania.
Proiectul detaliaza principalele efecte ale crizei economice si ale masurilor guvernamentale
romanesti asupra vietii femeilor din Romania in conditiile in care, anterior crizei, relatiile de gen
din Romania erau marcate de inegalitati semnificative. Cercetarea a abordat urmatoarele arii
prioritare: educatie, piata muncii, echilibrul dintre munca si viata privata, excluziune sociala,
violenta impotriva femeilor si sanatate.
Activităţi
1. volumul Impactul crizei economice asupra femeilor, Editura Maiko, 2011
2. masa rotunda Impactul crizei economice asupra femeilor, care se va desfasura in data de 28
septembrie in intervalul 16.00-18.00, sala 111, strada Povernei nr 6, sector 1, Bucuresti. Masa
rotunda la care au fost invitati reprezentanti ai institutiilor publice, societatii civile si ai mediului
academic si de cercetare a urmărit să prezinte concluziile analizelor efectuate si să supună
dezbaterii propunerile de directii de actiune in politicile publice.
Echipa proiectului: Oana Baluta, Alice Iancu, Andreea Braga

Academia Bohemă, proiect iniţiat şi coordonat de Andreea Molocea
ACADEMIA BOEMA este un proiect de dezbateri culturale menit “sa ne convinga pe toti sa
coboram din turnurile noastre de fildes, reale sau inchipuite, pentru a ne intalni la o cafea si a ne
cunoaste mai bine, pentru a depasi preconceptiile despre aceste lumi aparent antinomice academic vs artistic.”
Trei ediţii în anul 2011
prima ediţie Miercuri, 23 martie 2011, NORA IUGA,
ediţia a II-a 13 aprilie 2011, Ioana NICOLAIE
ediţia a III-a Miercuri, 16 noiembrie 2011, Bianca BURTA-CERNAT
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Eveniment sustinut de
Cafe BOHEME
www.cafeboheme.ro
Avon
www.avon.roEditura Polirom
www.polirom.ro
Editura Cartea romaneasca
www.cartearomaneasca.ro
Editura Casa de Pariuri Literare
www.cdpl.ro
Parteneri media
www.observatorcultural.ro
www.feminism-romania.ro
www.garbo.ro
www.121.ro
www.agentiadecarte.ro

Nu Publicităţii Ofensatoare!
In perioada iulie 2011-iunie 2012, Centrul FILIA implementeaza proiectul Women Say NO to
Disrespectful Advertising! finantat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos.
Scopul proiectului este să analizeze critic reclamele romanesti din perspectivă de gen.
Activităţi:
1. Catalogul reclamelor ofensatoare.
2. Interviuri şi Focus-Grupuri.
3. Volum: Vocile femeilor.
4. Material Video.
Echipa proiectului: Oana Băluţă, Alice Iancu, Tudorina Mihai, Andreea Molocea, Alice Călin,
Oana Voncick, Alexandra Ana, Miruna Matei.

Seri de film cu MGPM, Andreea Molocea
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Centrul FILIA a sprijinit Proiectul “Seri de film cu MGPM” derulat de studenţii Masteratului de
Gen, Politici şi Minorităţi în anul universitar 2010-2011 care a constat în întalniri cu vizionări de
film şi dezbateri.
Recunoaştem Participarea Femeilor!, responsabilă Alice Iancu
Petrecere aniversară a Centrului FILIA prin care se recunoaşte contribuţia femeilor în
comunitate, eveniment anual de recunoaştere a participării femeilor în diferite acţiuni sociale şi
educaţionale.
Ediţia pilot din aprilie 2011 a recunoscut şi premiat munca desfăşurată de Mia Scarlat la
Fundaţia Mia s Children.
„Noi, Centrul FILIA, credem că trebuie să recunoaştem participarea femeilor care par invizibile
pentru viaţa politică şi viaţa publică din România. Activităţile pe care femei ca Mia Scarlat le fac
pentru comunitate trebuie să devină vizibile, apreciate şi sprijinite.
În aprilie 2011 Centrul FILIA aniversează 11 ani de existenţă. Dorim cu această ocazie să
iniţiem pe 16 aprilie un eveniment anual de recunoaştere a participării femeilor în diferite
acţiuni sociale şi educaţionale. Vrem să arătăm public că valoarea muncii lor este
importantă pentru societate.
Criticăm totodată faptul că la nivel politic interesele femeilor nu sunt reprezentate, că serviciile
sociale au fost reduse, sub pretextul crizei sau al altor priorităţi, lăsând totul pe umerii femeilor.
Ele se ocupă, în familie sau prin organizaţii precum Mia’s Children, de îngrijirea copiilor,
bolnavilor, bătrânilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a victimelor traficului de fiinţe umane, etc.,
contribuind aparent pe tăcute la bunăstarea societăţii româneşti.
Statul nu consideră că trebuie să încurajeze şi să sprijine această muncă de îngrijire. Mass-media
nu consideră că trebuie arătată şi respectată. Societatea o ignoră şi îşi aminteşte rar de ea.”
Conferinta Logic, Game Theory and Social Choice –LGS7, responsabilă Oana Băluţă
Centrul FILIA a sprijinit logistic Şcoala Doctorală din Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative pentru organizarea Conferinţei internaţionale Logic, Game Theory and Social
Choice –LGS7, desfășurată în perioada 6-9 iulie 2011 la București.
Drepturile femeilor sunt drepturile noastre!, coord. Oana Băluţă
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA (Centrul FILIA) si Euroregional
Center for Public Initiatives (ECPI) implementeaza proiectul Drepturile femeilor sunt drepturile
noastre! (Women’s rights are our rights!) în perioada 31 decembrie 2011- 30 decembrie 2012
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cu sprijinul OSI Budapesta.
Proiectul isi propune sa promoveze si sprijine apropierea dintre ONG-urile activând în domeniul
drepturilor omului, ONG-urile care lupta pentru drepturile femeilor si studentii în domenii
umaniste sau juridice, precum si practicienii din domeniul juridic, pentru a creste capacitatea de
activism a ONG-urilor care lupta pentru drepturile femeilor si egalitatea de gen. Proiectul se
centreaza in principal asupra drepturilor reproductive ale femeilor.
Proiectul va cuprinde patru activitati principale:
1. Organizarea unui internship pentru studenti in cadrul mai multor ONG-uri
2. Organizarea unei campanii pentru cooperare pro-bono a firmelor din domeniul juridic cu
ONG-urile care lupta pentru drepturile femeilor
4. Organizarea unui Centru de Resurse privind Drepturile Femeilor
5. Organizarea unei Scoli de Vara “Gen, Legislatie si Capacitare Civica?”
Revista presei, responsabile Tudorina Mihai, Alice Iancu, Andreea Molocea
În perioada apirlie-iunie 2011proiectul Revista presei a fost preluat de Alice Iancu şi Andreea
Molocea avand în vedere auto suspendarea Tudorinei Mihai din activităţile FILIA pentru
finalizarea disertaţiei de masterat.

Alte proiecte
Practica studenţi masterat Politici, Gen şi Minorităţi, Universitatea Hyperion
Responsabile: Alice Iancu, Oana Băluţă
Centrul FILIA a oferit stagii de practică studenţilor.

Proiecte depuse spre finanţare
Scrisoare de intenţie trimisă către Mama Cash, responsabilă Alice Iancu, Andreea Bragă.
Scrisoare de intenţie pentru implementarea unui proiect privind reprezentarea intereselor
femeilor rome trimisă alături de Agenţia „Împreună” către mama Cash.
Stadiul proiectului: scrisoarea a primit răspuns negativ.
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Proiect FILIA Library trimis către Elsevier Foundation, responsabilă Alice Iancu,
Proiectul îşi propunea crearea unui fond de carte relevant pentru cerectarea socială în domeniul
studiilor de gen pentru a promovar cercetarea socială cu componentă de gen în mediul
universitar.
Stadiul proiectului: Proiectul a primit răspuns negativ.
„Poţi Ascunde, DAR Nu Poţi Nega!”, trimis către AVON Romania responsabilă Oana
Băluţă
Proiectul „Poţi Ascunde, DAR Nu Poţi Nega!” abordează problematica violenţei de gen şi
necesitatea creşterii implicării tinerilor studenţi în combaterea acestui fenomen.
Scopul proiectului „Poţi Ascunde, DAR Nu Poţi Nega!” este promovarea unui grad de
toleranţă zero faţă de fenomenul violenţei de gen prin informarea tinerilor studenţi, prin
vizibilizarea fenomenului violenţei de gen în randul tinerilor.
Stadiul proiectului: Proiectul nu a primit încă răspuns de la finanţator.

Drepturile femeilor sunt drepturile noastre!, coord. Oana Băluţă
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA (Centrul FILIA) si Euroregional
Center for Public Initiatives (ECPI) au depus în luna aprilie proiectul Drepturile femeilor sunt
drepturile noastre! (Women’s rights are our rights!) la OSI Budapesta.
Stadiul proiectului: Proiectul a primit finanţare pentru perioada 31 decembrie 2011- 30
decembrie 2012 cu sprijinul OSI Budapesta.

Activism
Contestarea Parteneriatului stat-culte în asistenţa socială în cadrul Proiectului Legii
Asistenţei Sociale, responsabilă Alice Iancu.
FILIA, alături de alte organizaţii nonguvernamentale au format o coaliţie pentru contestarea
Parteneriatului stat-culte în asistenţa socială.
„Flash-mob "Nu sunt de vanzare: STOP traficului de persoane!", octombrie 2011,
responsabile Alice Iancu, Andreea Molocea.
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Centrul FILIA a organizat sambata 22 octombrie 2011, ora 17.30 un flash-mob in parcul
Tineretului (intrarea de la liceul Sincai). Peste 30 de persoane s-au strans pentru a spune: „Nu
sunt de vanzare: STOP traficului de persoane!”.
Traficul de persoane este un fenomen global si o forma moderna de sclavie. Vizeaza in primul
rand femeile si copiii. Traficantii nu au clipe de odihna, ei cauta mereu noi si noi metode. Este
timpul ca si noi sa cautam metode de a creste vizibilitatea si de a vorbi tinerelor fete de pericolele
ce le inconjoara, de a spune „Nu sunt de vanzare!”.
Prin acest flashmob ne-am propus sa atragem atentia asupra acestui fenomen si sa ne alaturam
intr-un mod simbolic persoanelor care au reusit sa supravietuiasca acestei experiente, precum si
celor care lupta impotriva traficului de persoane.”
Pichet de Protest la Camera Deputaţilor
STOP violenţei asupra femeilor: Victimele nu mai pot aştepta!, 25 noiembrie 2011
Responsabile: Oana Băluţă, Alice Iancu, Andreea Molocea, Tudorina Mihai, Diana Neaga

Centrul FILIA a iniţiat pichetul de protest STOP violenţei asupra femeilor: Victimele nu mai pot
aştepta! organizat alături de Asociaţia FRONT şi Agenţia Împreună, căruia i s-au alăturat alte 23
de organizaţii nonguvernamentale. Pichetul a fost desfăşurat pe 25 noiembrie, în intervalul
16.00-18.00, în faţa Parlamentului, Camera Deputaţilor pentru îmbunătăţirea legii de
prevenire şi combatere a violenţei în familie şi aplicarea corespunzătoare a acesteia.
Organizaţiile nonguvernamentale şi persoanele care s-au alăturat protestului au criticat
dezinteresul parlamentarilor şi al reprezentanţilor instituţiilor Statului faţă de problema violenţei
în familie. Principalele revendicări au fost: introducerea în lege a ordinului de protecţie a
victimei şi a ordinului de restricţie pentru agresor, precum şi bugetarea corespunzătoare a
adăposturilor.
Organizaţiile care vor au protestat:
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Asociaţia Front, Agenţia de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Fundaţia Şanse Egale
pentru Femei, Asociaţia Clubul Academic de Studii Europene, Fundaţia Sensiblu, Grupul Român
pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Transcena, Institutul pentru Politici Publice,
Asociaţia Română Anti-SIDA, Asociaţia pentru Libertate si Egalitate de Gen- A.L.E.G,
Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia pentru Şanse Egale, Asociaţia Femeilor Jurnaliste din
România „ARIADNA”, Centrul de Studii în Idei Politice, Fundaţia IREX/Programul Biblionet,
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Euroregional Center for Public Initiatives-ECPI, Policy Center for Roma and Minorities,
Asociaţia ACCEPT, Societatea de Educaţie Contraceptiva şi Sexuală.

Activităţi de Advocacy, responsabilă Oana Băluţă
Implicarea şi spijinirea activităţilor din domeniul drepturilor omului alături de organizaţiile din
Coaliţia anti-discriminare.

Alte evenimente
Preşedinţia ROWL, responsabilă (participări întalniri, AG, administrativ): Oana Băluţă
Asociaţia Centrul FILIA prin Oana Băluţă deţine din 2011 preşedinţia reţelei naţionale
Romanian Women’s Lobby în cadrul căreia este membră fondatoare.
www.dearnetwork.ro
Activităţi de promovare, vizibilizare
Contul de Facebook al FILIA, responsabilă Alice Iancu, sprijinită de Tudorina Mihai
Website-ul FILIA, coordonatoare Alice Iancu
Activităţi administrative
Campanie pentru direcţionarea a 2% din impozit către FILIA, responsabilă Tudorina Mihai, Alice
Iancu cu sprijinul întregii echipe
Activităţi administrative curente (financiar-bancar-contabile): Oana Băluţă, cu sprijinul Andreei
Molocea

Instrumente de lucru
Instrumente pe suport electronic- pagină website: http://www.centrulfilia.ro
Alte instrumente de lucru: pliante şi afişe
Finanţatori şi parteneri
Finanţatori : grant-uri
Ambasada Olandei
Sistemul ONU- UNDP
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OSI Budapesta
Alte surse de finanţare
Cotizaţii
Taxe participare conferinţă
Donaţii
Parteneri
Cafe Boheme
Membrii Consiliului Director
Oana Băluţă
Alice Iancu
Diana Neaga
Tudorina Mihai
Andreea Molocea
Au sprijinit intens activitatea FILIA
Mihaela Miroiu
Andreea Bragă
Dragos Iancu
Florin Zeru
Madalina Florea
Alice Călin
Miruna Matei
Voluntari : peste 30 de persoane
Date de contact Centrul FILIA
Adresa: strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti
tel./fax:021 318.08.96
E-mail: centrul_filia@centrulfilia.ro; centrul_filia@yahoo.com
Website: www.centrulfilia.ro

Raport întocmit de
Oana Băluţă- Preşedintă
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