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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.

3

Proiecte derulate
Femeile spun NU Publicităţii Ofensatoare, proiect coordonat de Oana Băluţă
În perioada iulie 2011-martie 2013, Centrul FILIA a implementat proiectul Women Say
NO to Disrespectful Advertising! finantat de Ambasada Regatului Tarilor de Jos.
Scopul proiectului a fost să analizeze critic reclamele romanesti din perspectivă de gen.
Produse ale proiectului:
1. Catalogul reclamelor ofensatoare, 2011, Editura Maiko, Bucureşti- coordonatoare
Oana
Băluţă.
http://www.scribd.com/doc/134511271/Catalogul-reclamelorofensatoare
2. Femeile spun nu publicităţii ofensatoare, 2012, Editura Maiko, Bucureşticoordonatoare Oana Băluţă. http://www.scribd.com/doc/134943693/FemeileSpun-Nu-Publicitatii-Ofensatoare
3. Blog,
nu
publicităţii
ofensatoarecoordonatoare
Alice
Iancu,
http://nupublicitatiiofensatoare.blogspot.ro/2011/11/misiunea-bloguluinostru.html
4. 7 videoclipuri
Volumele au fost lansate în cadrul mesei rotunde, Femeile spun nu publicităţii
ofensatoare, la Cărtureşti, 15 martie 2013, invitaţi prof.univ. Mihaela Miroiu, Asztalos
Csaba- preşedinte CNCD, Norma Niţescu- Ambasada Regatului Tarilor de Jos.
Echipa proiectului: Oana Băluţă, Alice Iancu, Tudorina Mihai, Andreea Molocea, Alice
Călin, Oana Voncick, Alexandra Ana, Miruna Matei.
Valoarea proiectului: 10.300 EUR
Drepturile femeilor sunt drepturile noastre!, proiect coordonat de Oana Băluţă
Proiect implementat împreună cu ECPI- Centrul Euroregional pentru Politici
Publice
Proiectul este implementat în perioada 31 decembrie 2011- aprilie 2012 cu sprijinul OSI
Budapesta.
Proiectul si-a propus să promoveze şi să sprijine apropierea dintre ONG-urile activând în
domeniul drepturilor omului, ONG-urile care lupta pentru drepturile femeilor şi studenţii
în domenii umaniste sau juridice, precum şi practicienii din domeniul juridic, pentru a
creşte capacitatea de activism a ONG-urilor care luptă pentru drepturile femeilor şi
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egalitatea de gen. Proiectul se centrează în principal asupra drepturilor reproductive
ale femeilor.
Proiectul a cuprins patru activitati principale:
1. Organizarea unui internship pentru studenti în cadrul mai multor ONG-uri (ACCEPT,
Romani Criss, Sensiblu, Secs, FILIA)
2. Organizarea unei campanii pentru cooperare pro-bono a firmelor din domeniul juridic
cu ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor
4. Organizarea unui Centru de Resurse privind Drepturile Femeilor.
5. Organizarea unei Scoli de Vara “Gen, Legislatie si Capacitare Civica?”
În cadrul internship-ul derulat la FILIA a fost realizat materialul Dreptul la avort si
drepturi reproductive in Europa si Romania, realizat de Nicoleta Apostol.
http://www.centrulfilia.ro/index.php/proiecte/in-derulare
Finanţare: 40.000 USD
Expoziţia “Momentum”
Coordonatoare de proiect: Oana Baluta si Olivia Nitis
Expoziţie: 14- 31 martie 2013-04-22
Vernisaj: Joi, 14 martie 2013, orele 19.00
Spatiul de arta contemporana AIURART
Curatoare: Olivia Nitis
Artisti: Carmen Acsinte, Matei Bejenaru, Simona Dobrescu, Mario Ionescu, Dan
Piersinaru, Renée Renard, Marilena Preda Sanc, Valeriu Schiau, Patricia Teodorescu.
Parteneri: Crama Oprisor, Editura Vellant, Zeppelin, All Hollow, Tataia, Sapte Seri,
TVCity, Modernism, Metropotam, Avantaje, ArtClue, ArtAct Magazine, Litern
Organizatori: Asociatia Experimental Project si Centrul de Dezvoltare Curriculara si
Studii de Gen: FILIA in parteneriat cu spatiul de arta contemporana AIURART
Momentum este un proiect despre recuperarea istorică şi, în egală măsură, despre
schimbarea de sens pe care tradiţia şi dinamica socio-politică şi culturală au determinat-o
în timp la nivelul mentalităţilor colective. Completa depolitizare şi accentuarea reductivă
a celebrarii femeilor ca prezenţe delicate, decorative şi materne reprezintă o confortabilă
mistificare a semnificaţiilor istorice şi socio-politice pe care le are sau ar trebui să le aibă
ziua de 8 martie în conştiinţa colectivă.
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Momentum invită la reflexie, la deconstrucţie şi resemnificare. Momentum înseamnă
recuperarea unui time frame şi implicaţiile simptomatice ale acestui proces. Momentum
face trimitere la un sistem închis, dar şi la impulsul care îl poate reconfigura.
Vizibilitate media:
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte-vizuale/femeile-dincolo-de-prejudecaticelebrate-de-artisti-romani-contemporani-296207.html
Material Video Senso TV

Academia Boemă
Academia Boemă ediție specială, martie 2012: invitată Sofi Oksanen, scriitoare
finlandeză tradusă în peste 29 de limbi, cu romanul apărut la Polirom „Purificare”.
Această activitate a constat în organizarea unui eveniment Polirom în parteneriat cu
Centrul FILIA în care scriitoarea a putut dialoga cu cititorii săi. Dezbaterea a fost centrată
pe tema traficului de persoane și a dramelor femeilor din statele din Estul Europei, cât și
pe modul în care ca scriitoare te poți afirma și poți avea un discurs politic. În urma
acestui eveniment au rezultat mai multe apariții media, notabile fiind: un interviu cu Sofie
Oksanen de 6 pagini în revista Dilemateca luat de Andreea Molocea, o recenzie a cărții
pe site-ul www.boohahoolic.ro scrisă de Andreea Molocea, un interviu pe DIGI TV în
care a fost promovat evenimentul și au numite acțiunile Centrului FILIA.
Responsabilă: Andreea Molocea
Academia Boemă: Politicile Maternității, aprilie 2012,. A fost un eveniment dedicat
lansării volumului „Politicile Maternității” al Ramonei Păunescu. Invitați au fsot
autoarea, Mihaela Miroiu, Alina Dragolea. A organizat și a moderat Andreea Molocea.
Responsabilă: Andreea Molocea
Proiectul privind implementarea de urgenţă a modificărilor din Legea 217/2003
Republicată, în special a ordinului de protecţie, 2013
a fost depus spre finanțare prin programul OSI, ca parteneri ai Asociaţiei Transcena
Obiectiv: Proiectul urmărește dezvoltarea unei campanii de informare publică privind
promovarea ordinului de protecție, monitorizarea implementarii ordinului de protecție și
dezvoltarea serviciilor pentru victime.
Parteneri: Asociația Transcena, GRADO, CPE, ARTEMIS Cluj, A.L.E.G, Fundatia
Sensiblu, Asociatia FRONT, Asociatia ANAIS
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Valoare totală a proiectului: 45.000 USD
Responsabile: Oana Băluță, Andreea Bragă (finanțat)

Proiecte depuse spre finanţare
Proiectul „Tinerii iau Co-Decizia!”,
a fost depus spre finanțare prin programul TiA, ca parteneri ai CASE.
Obiectiv: Cetăţenia europeană va fi dezvoltată prin intermediul proiectului. Prin
simularea procesului de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene, Proiectul doreşte
să îi determine pe tinerii participanţi să îşi conştientizeze statutul de cetăţeni europeni,
precum şi drepturile şi responsabilităţile ce derivă din acesta. În acest fel, ei vor deveni
capabili să se implice pe viitor ca cetăţeni activi în construirea unei Uniuni Europene mai
bună. Participanţii provenienţi din state membre diferite şi din regiuni diferite vor putea
pe întreaga durată a Proiectului să descopere valorile comune ce îi leagă şi îi fac să fie
similari, depăşind în acelaşi timp diferenţele culturale dintre ei.
2. Participarea tinerilor va fi încurajată în cadrul proiectului. Tinerii participanţi
din Proiect vor fi încurajaţi prin intermediul simulării modului de funcţionare al
instituţiilor democratice, precum şi prin activităţile menite să contribuie la o mai bună
înţelegere a procesului decizional european, şi prin aplicarea de metode participative – să
participe atât la viaţa civică a comunităţii din care fac parte, cât şi la sistemul democraţiei
reprezentative în general. De asemenea, Proiectul susţine prin activităţile sale diferite
forme de învăţare privind modalităţi de a participa.
Simularea modului de funcţionare al instituţiilor democratice va oferi
participanţilor ocazia de a interacţiona în calitate de decidenţi, sub forma unui joc de rol.
Pe întreaga durată a participării lor la Proiect, tinerii implicaţi vor învăţa despre atribuţiile
şi rolurile instituţiilor democratice şi despre procesul decizional european. De asemenea,
prin intermediul dezbaterilor structurate ce se vor desfăşura pe parcursul simulării, aceştia
vor învăţa să se asculte activ reciproc, şi să îşi respecte unii altora cunoştinţele şi
abilităţile individuale. Tinerii participanţi vor fi încurajaţi să îşi împărtăşească ideile şi
vor fi împuterniciţi în procesul decizional pus în scenă cu ajutorul simulării.
3. Diversitatea culturală este unul dintre elementele caracteristice ale proiectului,
dat fiind că acesta facilitează participarea la activităţi comune a 33 de tineri provenienţi
din medii culturale, etnice şi religioase diferite. Prin utilizarea unor metode de lucru
interculturale, tinerii participanţi vor deveni mai conştienţi de caracterul multicultural al
Uniunii Europene şi vor învăţa să abordeze într-un mod diplomatic şi cu respect acele
aspecte ce pot perpetua inegalitatea şi discriminarea.
Parteneri: Clubul Academic de Studii Europene CASE, Asociația Europeană
SIBIU2020 pentru Educație și Cultură, ADR-Vlaanderen vzw
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Valoare totală a proiectului: 17620 EUR
Responsabile: Miruna Pantel, Alice Iancu (finanțat)
Proiectul „Iniţiativa ne aparţine!”,
a fost depus spre finanțare prin programul TiA, sub-acțiunea Democrație Participativă,
ca parteneri ai CASE.
Obiectiv: Creşterea gradului de informare şi implicare a 18 de tineri prin
promovarea cetăţeniei active, ţinând cont de diversitatea grupurilor de tineri, în special
raportat la prevederile Tratatului de la Lisabona şi la posibilitatea iniţierii unei iniţiative
cetăţeneşti - tinerii vor asimila cunoştinţe cu privire la TL şi iniţiativa cetăţenească, se vor
implica în propriile comunităţi, vor interacţiona cu alţi tineri provenind din grupuri şi
medii diverse.
Parteneri: Clubul Academic de Studii Europene CASE, E-Romnja, Asociația
Femeilor Rome din Măguri (AFRM), OVIMUN, BETA España
Valoare totală a proiectului: 20.720 Euro
Responsabile: Andreea Bragă, Alice Iancu (finanţat)
Proiectul „Tineri Impreuna! (Re)construim comunitatea noastra studenteasca”,
a fost depus spre finanțare prin programul TiA.
Obiectiv: Scopul general: capacitarea tinerelor studente şi tinerilor studenţi la
ştiinţe politice în vederea combaterii hărţuirii şi discriminării în spaţiul universitar,
crearea unei legături de solidaritate între aceştia şi dezvoltarea unei platforme de
voluntariat şi educaţie non-formală în cadrul căreia vocile tinerilor din spaţiul universitar
să fie auzite şi care să promoveze implicarea activă şi participarea civică în vederea
combaterii discriminării şi hărţuirii.
Obiective:
1. Creşterea gradului de voluntariat al studenţilor şi al implicării acestora în
dezvoltarea unui sentiment comunitar, prin formarea unor grupuri informale de iniţiativă
şi formarea de legături cu diferite asociaţii din societatea civilă pentru întărirea legăturilor
dintre comunitate şi universitate
2. Creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizării pentru dezvoltarea
antidiscriminarii si incluziunii în comunitate. Vizibilizarea problemelor privind
discriminarea şi hărţuirea, dezvoltarea unor reţele studenţeşti de sprijin, împuternicire şi
solidarizare şi formarea de mecanisme de responsabilizare a stundeţilor şi a cadrelor
universitare în ceea ce priveşte hărţuirea şi discriminarea.
3. Promovarea toleranţei şi dezvoltarea solidarităţii între tinerii din mediul
universitar prin metode de educaţie non-formale. Aceste metode permit implicarea
studentelor şi studenţilor în procesul de învăţare şi asumarea unui rol activ în dezvoltarea
cunoaşterii. Dorim să promovăm aceste metode şi să încurajăm replicarea lor în cadrul
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studenţilor pentru creşterea gradului de informare privind formarea unei comunităţi
studenţeşti incluzive şi a gradului de implicare a studenţilor, prin formarea de unei
platforme studenţeşti.
Valoare totală a proiectului: 4600 EUR
Responsabile: Alice Iancu (nefinanțat)
Proiectul “Schimb de experiență privind implicarea civică în comunități din
România” ,
a fost depus spre finanțare prin programul Fondul de Inovare Civică.: Îmbunătățirea
mecanismelor de implicare civică la nivel local printr-un shimb de experiență și bune
practici între comunități din România, prin implicarea femeilor cu experiențe diferite.
Parteneri: AFRM
Valoare totală a proiectului: 24000 RON
Responsabilă: Andreea Bragă (nefinanțat)
Proiectul „Împreună împotriva hărțuirii stradale” ,
a fost depus spre finanțare prin programul Fondul de Inovare Civică, 2012
Obiectiv: Combaterea violenţei și hărțuirii stradale prin promovarea cooperării şi
creşterea gradului de cunoastere asupra fenomenului.
Valoare totală a proiectului: 28000 RON
Responsabilă: Alice Iancu (nefinanțat)
Proiectul „Împreună împotriva violenţei stradale asupra femeilor-Bucureşti” ,
a fost depus spre finanțare prin programul Fondul de Inovare Civică, 2013
Obiectiv: Creşterea cooperării şi implementarea unor instrumente de acţiune şi informare
reciprocă
Valoare totală a proiectului: 45000 RON
Responsabilă: Alice Iancu (nefinanțat)
Proiectul Strengthening a Movement for Women’s Rights and strengthening our
Organizational Capabilities,
program de finanţare al Global Fund for Women
Obiectiv: Intarirea capacităţii instituţionale FILIA şi sprijinirea mişcării feministe din
România
Valoare totală a proiectului: 9200$
Responsabilă: Alice Iancu (nefinanțat)
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Proiectul Improving Romanian Media Culture,
a fost depus spre finantare in cadrul programului Europe Aid „Investing in people”,
Comisia Europeană.
Obiectiv:
1. Creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților și tinerilor practicieni în

domeniile comunicarii, jurnalismului și științelor politice pentru a promova
valorile europene, diversitatea, dialogul intercultural și drepturile omului
2. Stimularea cooperării între actorii culturali, mass-media, profesioniști din
domeniul educației și organizațiile societății civile din România și Republica
Moldova.
3. Crearea unei platforme online, ca un instrument de diseminare inovator cu scopul
de a promova drepturile omului si dialogul intercultural
100 de studenți de la licență și master din domeniile Comunicare, Jurnalism și Studii
Politice, (50 din România și 50 din Republica Moldova, cu un raport de gen
echilibrat, din cele 8 regiuni din România și din Republica Moldova), vor fi selectați
pentru a crea Coaliția „Mass-Media fara Frontiere”. Coalitia va fi format din cel puțin
patru reprezentanți din fiecare dintre următoarele categorii din ambele țări: actori
culturali, mass-media și societatea civilă. Două școli de vară vor fi organizate pentru
a asigura schimburile de formare pentru cei 100 de studenti (50 vor participa la
cursuri în România și 50 în Moldova). În urma acestei sesiuni de formare, tinerii
practicieni vor fi invitați să contribuie la dezvoltarea unui Cod de Etică (Codul de
Etică al Tinerilor din Mass-Media) și un model de cooperare transnațională pentru
mass-media din România și Republica Moldova
Parteneri: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, AISEC Moldova
Valoare totală a proiectului: 427000 Euro
Responsabile: Alice Iancu, Miruna Pantel (în curs de evaluare de către finanţator)
Proiectul împotriva violenței asupra femeilor rome,
a fost depus spre finanțare prin programul pentru femei rome de la OSI, ca parteneri ai ERomnja.
Obiectiv: Dezvoltarea capacității de mobilizare a comunităților și a activităților de
monitorizare și advocacy privind manifestările de violență, hate speech și extremism în
spațiul public.
Parteneri: E- Romnja
Valoare totală a proiectului: 30.000 Euro
Responsabilă: Andreea Bragă (în curs de evaluare de către finanţator)
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Activism
Petrecerea aniversară „Recunoaştem şi Încurajăm Participare Femeilor”, mai 2012,
în cadrul căreia au fost premiate Livia Vodă şi Mihaela Mocanu şi s-au strâns fonduri
pentru înfiinţarea Asociaţiei Femeilor Rome din Măguri. Premiul Calypso Botez a fost
decernat ca urmare a activităților la nivel local a Grupului de Inițiativă al Femeilor Rome
din Măguri, înființat în 2011.
Responsabile: Alice Iancu, Andreea Bragă
Proiect Să scoatem hărţuirea stradală la lumină!
La Street Delivery 2012, 16-17 iunie, coordonatoare Alina Istrate,
La Femei pe Mătăsari 2012, 23-24 iunie, coordonatoare Alina Istrate,
Responsabile FILIA: Alice Iancu, Oana Băluţă, Andreea Molocea, Andreea Bragă,
Miruna Pantel
Proiect de expozitie de fotografie, in care fiecare imagine ilustrează o poveste de
hartuire stradala. Fiecare fotografie este insotita de povestea care a inspirat-o.
Expozitia a fost colectiva, fiind 12 fotografi (Vlad Petri, Mircea Struteanu, Simona
Sterca, Ioana Carlig, Diana Gandila, Petru Sosa, Catalin Georgescu, Tatiana Volontir,
Vlad Birdu, Radu Tudoroiu, Oana Parache, Claudiu Popescu) care au contribuit cu o
fotografie sau o serie de 3 fotografii prin care se atrage atentia asupra problemelor
intampinate de catre femei in spatiul public.
Proiectul a urmărit vizibilizarea hărţuirii stradale pentru ca hartuirea stradala este peste
tot in jurul nostru. Deseori nici nu o mai percepem drept hartuire, ci ca parte inevitabila a
vietii noastre de zi cu zi. În cadrul poroiectului am atras atenţia că este un fenomen social
care poate fi oprit si descurajat. Hartuirea stradala limiteaza libertatea de miscare a
femeilor si este un atac la siguranta lor.
Întâlnire de lucru la Măguri,
județul Timiș: în august 2012 a fost înființată Asociația Femeilor Rome din Măguri și a
avut loc prima între reprezentantele Centrului FILIA și ale AFRM, cu sprijinul lui
Carmen Gheorghe și Cosmin Șerban, din partea E-Romnja. Cu această ocazia, am
participat la discuții cu femeile implicate la nivel local și am conturat împreună strategia
de dezvoltare a asociației.
Responsabile: Alice Iancu, Andreea Bragă
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Depunere petiţie la CNCD împotriva Împotriva Tineretului Naţional Liberal, filiala
Argeş (TNL Argeş), din cadrul Partidului Naţional Liberal, ca urmare a materialului de
campanie folosit şi diseminat de TNL în mediul online, în cadrul campaniei desfășurate
cu ocazia referendumului din iunie 2012 pentru demiterea presedintelui, din 29 iulie
2012.
Responsabilă: Alice Iancu
Tabăra feministă
august 2012, participare la Tabăra Feministă organizată de Asociația FRONT . În cadrul
taberei au avut loc workshopuri și a fost organizat un protest internațional la Târgoviște
Responsabilă: Andreea Molocea
Festivalul Egalităţii de Gen
Intre 21-28 septembrie 2012 a avut loc la Sibiu Festivalul Egalitatii de Gen organizat de
Asociatia ALEG, sprijinit de Centrul FILIA.
Activităţi:
1. Atelier Gender si mass-media, prezentarea facuta de Andreea Molocea - Centrul
FILIA a avut o tematica speciala si anume reprezentarea femeilor in mediul publicitar
romanesc, cu un accent aparte pe tematica reprezentarii femeilor in reclamele destinate
frumusetii si ingrijirii.
2. Biblioteca vie,
Andreea Molocea a fost Cartea Vie, „Feminism la feminin”. Despre ideologie, frumusete
si alte nimicuri, care a avut urmatorul mesaj: „Feminism la feminin”. Despre ideologie,
frumusete si alte nimicuri.
Oana Baluta a fost Cartea Vie numita Participarea si Reprezentarea Politica a Femeilor,
proiect fotografic Oana Băluţă şi Mario Ionescu
3. Mars ciclist al egalitatii de gen
Responsabile: Oana Băluţă, Andreea Molocea
Completare chestionar WAVE/EIGE Study on implementation of Area D of the
Beijing Platform for Action- EIGE Study on the Area D of the Beijing Platform for
Action: Violence against women in the European Union Support Services for women
survivors of domestic violence
Responsabilă: Alice Iancu
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Conferința "Stereotipuri de gen în publicitate", iunie 2012 am participat la organizată
de Consiliul Român Pentru Publicitate (RAC) unde am prezentat o parte dintre rezultatele
cercetarii desfășurate în cadrul proiectului „Femeile spun NU publicității ofensatoare”.
Responsabile: Alice Iancu, Andreea Bragă
Participare conferinţa naţională „Munca are genul feminin”,
Responsabilă: Miruna Pantel
Campanie de Vizibilizare a Violenţei împotriva Femeilor,
23-25 noiembrie 2012
1. Campanie foto: Eu sunt machiată. Ea poate nu. Ajunge!
Responsabili: Oana Băluţă, Constantin Barbu
2. Flashmob- în faţa instituţiilor relevante Violenta asupra femeilor. Ajunge!
3. Masă rotundă: Ajunge! Violenta impotriva femeilor nu e doar personala, e
politica!
Responsabilă: Andreea Molocea,
Cu participarea:
Eleonora Pokola
Oana Baluta, Centrul FILIA
Andreea Braga, Centrul FILIA
Daniela Palade Teodorescu, redactor sef Avantaje
Moderatoare: Andreea Molocea, Centrul FILIA
4. Expozitie mobila: Hartuirea Stradala. Ajunge!
Responsabilă: Alice Iancu
5. Protest,Violenta nu este divertisment!, Piata Presei Libere
Responsabile: Alice Iancu, Oana Băluţă, Andreea Molocea, Andreea Bragă, Miruna
Pantel
Organizatori Protest:
Asociatia FRONT www.feminism-romania.ro
Centrul FILIA www.centrulfilia.ro
Societatea de Analize Feministe AnA www.anasaf.ro
Cu participarea:
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Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) www.cpe.ro
Centrul Euroregional Pentru Initiative Publice (ECPI) www.ecpi.ro
Biblioteca Alternativa http://biblioteca-alterna
Masa rotundă 26 noiembrie 2012, „16 zile de activism împotriva violenţei asupra
femeilor”, organizată de Comitetul pentru Egalitate de Gen și Dezvoltare (GAD) al
Corpului Păcii România în parteneriat cu Fundația Sensiblu și Fundația IREX/Programul
Biblionet. În cadrul acestei întâlniri s-a hotărât dezvoltarea unei rețele de ong-uri care să
monitorizeze implementarea ordinului de protecție, idee ce s-a concrtizat prin proiectul
privind implementarea de urgenţă a modificărilor din Legea 217/2003 Republicată, în
special a ordinului de protecţie, coordonat de Asociația Transcena.
Responsabile: Oana Băluță, Andreea Bragă
Noiembrie 2012 Jurizare Campania Naţională “16 zile de activism împotriva violenţei
asupra femeii”, 2012, organizată de Comitetul pentru Egalitate de Gen și Dezvoltare
(GAD) al Corpului Păcii România în parteneriat cu Fundația Sensiblu și Fundația
IREX/Programul Biblionet.
Responsabilă: Oana Băluţă
Petrecere feministă de sărbători, decembrie 2012
Responsabile: Alice Iancu, Oana Băluţă, Andreea Molocea, Andreea Bragă, Miruna
Pantel
Campanie stradală „Vrem reprezentare, NU doar flori şi mărţişoare”
Pe 8 martie 2013 am continuat activitățile Centrului FILIA prin campanie stradală
„Vrem reprezentare, NU doar flori şi mărţişoare” în cadrul căreia am împărțit pliante
trecătoarelor și trecătorilor despre semnificația zilei de 8 Martie.
Responsabile: Miruna Pantel, Andreea Bragă, Alice Iancu

One Billion Rising, 14 februarie 2013
Pentru acest moment a fost organizat un flashmob împotriva violenâei asupra femeilor la
care au participat peste 80 de persoane (coregrafa Iulia Dibu), o campanie video care a
rezultat într-o serie de 14 clipuri anti-violență (Olivia Nițiș - curatoare, Ioana Nicolaie scriitoare, Adrian Oianu - designer, Tatiana Volontir - fotografă, Iuliana Alexa - redactor
șef Psychologies, Daniela Palade Teodorescu - redactor șef Avantaje, Cristian Neagoe redactor șef Șapte Seri, Nona Șerbănescu - artist plastic, Carmen Gheorghe - președintă E
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Romnja, ș.a.). Campania de vizibilizare a ajutat la conturarea unor serii de alte acțiuni în
țară și în București, având un succes real. A fost sprijinită de Renate Weber în
Parlamentul European. Parteneri: HotNews, Șapte Seri, Avantaje, Psychologies,
Cărturești, Puma, mall AFI Palace, Școala de Dans Madness Dance, Universitatea
Nicolae Titulescu, garbo.ro, envy.ro. Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu
Asociația FRONT (Iulia Sima) și cu ajutorul lui Constantin Barbu (foto-video).
Responsabilă: Andreea Molocea

Martie 2013 Jurizare şi Decernare premiu “Gala Femeilor Rome”
Responsabilă: Oana Băluţă
Realizare video pentru Gala Femeilor Rome clipul „Solidaritate între femei
împotriva rasismului și sexismului” (http://www.youtube.com/watch?v=Uf8fxoylsrY).
Clipul a fost realizat cu sprijinul lui Constantin Barbu, voluntar al Centrului FILIA.
Responsabilă: Andreea Bragă
Masa rotundă organizată de Blocul Național Sindical privind impactul crizei
economice asupra femeilor, luna martie 2013 am participat la și am prezentat studiul
realizat de Centrul FILIA, Impactul crizei economice asupra femeilor (2011). La întâlnire
au participat femei aflate în funcții de conducere la nivelul structurilor sindicale și din
organizațiile de femei din sindicate, manifestându-și interesul față de efectele crizei
economice asupra femeilor.
Responsabilă: Andreea Bragă
Protest împotriva legii medierii, martie 2013
Responsabile: Alice Iancu, Andreea Bragă, Miruna Pantel, Oana Băluţă, Andreea
Molocea
Activitate: Petiţie Avaaz- Eliminati violul din randul infractiunilor acoperite de Legea
Medierii in Romania / Eliminate rape from the upcoming Mediation Law in Romania”2255 semnaturi
Responsabilă: Alice Iancu
Flash-mob împotriva abuzurilor sexuale din poliţie, martie 2013
Responsabile: Oana Băluţă, Andreea Molocea
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Cafeneau critică, martie 2013
Dezbatere şi discuţie şi ca urmare a două proiecte implementate de FILIA:
„Momentum” şi „Femeile spun NU Publicităţii ofensatoare”: Cum stăm cu
feminismul/studiile de gen – într-o discuţie la Cafeneaua critică, (la Club A, joi 28
martie 2013)
● finalizarea proiectului Femeile spun nu publicităţii ofensatoare!, derulat de Centrul
de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA, concretizat în volumele Catalogul
reclamelor ofensatoare şi Femeile spun nu publicităţii ofensatoare, semnat de Oana
Baluţă, Alice Iancu, Andreea Molocea (2013);
● Momentum, expoziţie de artă feministă, cu participarea artistelor/artiştilor Carmen
Acsinte, Matei Bejenaru, Simona Dobrescu, Mario Ionescu, Dan Pierşinaru, Renee
Renard, Marilena Preda Sânc, Valeriu Şchiau, Patricia Teodorescu (Galeria Aiurart, 1430 martie 2013; curatoare: Olivia Niţiş; coordonatoare Oana Băluţă şi Olivia Niţiş).
Responsabilă: Oana Băluţă

Activităţi de advocacy
Întâlniri privind elaborarea Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea
Violenţei În Familie, începând cu luna aprilie 2012 am participat la o serie. Întâlnirile au
fost organizate de Direcția Generală de Protecție a Copilului și au participat reprezentanți
ai diferitelor Ministere cu atribuții în domniu și reprezentante ale societății civile.
Responsabile: Alice Iancu, Andreea Bragă
Feedback online: Oana Băluţă
Scrisori deschise
1. Preşedintele PNL Crin Antonescu (două – sterilizare şi consiliere obligatorie),
Responsabilă: Andreea Bragă
2. Ministrul Administraţiei şi Internelor, Radu Stroe (abuzuri sexuale)
Responsabilă: Oana Băluţă
Advocacy- “Proiectul Dugulescu”
Întalniri ale Coaliţiei Antidiscriminare, elaborare Scrisori
Responsabilă: Oana Băluţă
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Proiect de lege pentru reglementarea egalităţii de şanse, susţinut de Gabi Creţu şi
Ana Birchall Piaţa Presei, noiembrie 2012
Participare: Oana Băluţă
Dezvoltare instituţională FILIA
Activitate: În perioada ianuarie 2012 – martie 2013 am reorganizat Biblioteca de Gen și
am continuat programul la biblioteca în zilele de miecuri (16:00 – 18:00) și joi (17:00 –
19:00).
Responsabile: Andreea Bragă, Miruna Pantel
Activitate: Dezvoltarea prezenţei online FILIA. A fost dezvoltată pagina Facebook
FILIA (3345 contacte), canalul youtube FILIA (promovare videoclipuri proprii) şi a fost
iniţiat un cont Scribd pentru diseminarea publicaţiilor FILIA
Responsabilă: Alice Iancu
Activitate: Menţinerea şi dezvoltarea site-ului FILIA
Responsabile: Alice Iancu, Miruna Pantel, Andreea Bragă, Andreea Molocea
Activitate: Program de practică oferit studenţilor
Responsabile pentru elaborare: Oana Băluţă, Miruna Pantel, Andreea Molocea, Alice
Iancu
Alte evenimente
Martie 2013, premiu Oana Băluţă, Femeia Anului 2012 pentru implicare în proiecte de
Advocacy şi pentru prevenirea violenţei asupra femeilor
Relaţia cu mass-media, de-a lungul întregii perioade acoperită de raport:
Scriere articole blog despre activitati FILIA, Oana Băluţă
Interviuri media care vizibilizează activitatea FILIA, Oana Băluţă
Finanţatori şi parteneri
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos
Open Society Institute Budapesta
Organizaţii nonguvernamentale (ECPI, FRONT, Transcena, ong-urile din Coaliţia
antidiscriminare, etc)
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Date financiar contabile. Finanţări atrase
Resurse Financiare din 2010- 2011, proiecte Nu Publicităţii Ofensatoare, Drepturile
Femeilor sunt Drepturile noastre, 2%
Membrii Consiliului Director, persoane care au sprijinit activitatea Centrului
FILIA, voluntari
Consiliului Director
Oana Băluţă- Preşedintă
Andreea Molocea- Vicepreşedintă
Alice Iancu – Vicepreşedintă
Miruna Pantel
Andreea Bragă
Voluntari: peste 20 de persoane
Au sprijinit activ Centrul FILIA
Simona Necula
Ioana Dodi
Constantin Barbu
Mario Ionescu
Alina Istrate
Dragoş Iancu
Simona Chirciu
Camelia Anghel
Emilia Ion
Datele de contact
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 Consiliul Director al Centrului FILIA
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