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Cine suntem și ce facem 
 

Din 2002, Promovăm egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi în România. 

Credem în libertatea persoanelor de a alege pentru sine, 
dincolo de etichete şi de prejudecăţi.

 
 Recunoaştem inegalităţile care afectează în mod diferit şi 

complex viaţa fiecărei femei. 
Ne alăturăm fetelor şi femeilor în construirea unei societăţi 

care le respectă drepturile, le oferă oportunităţi de 
dezvoltare, le recunoaşte capacităţile şi contribuţiile, le 
susţine în domenii precum munca, educaţia, cultura, 

sănătatea. 
 

Prin ceea ce facem contribuim la creşterea nivelului de 
educaţie, la integrarea pe piaţa muncii şi stimularea 

antreprenoriatului, prevenirea şi combaterea traficului de 
femei şi a violenţei împotriva femeilor, adoptarea şi aplicarea 

unei legislaţii echitabile. 
 

Oferim expertiză și suport prin: cursuri de formare și ateliere 
de lucru, realizare de cercetări, campanii de prevenire, 

activități de advocacy, consultanță pentru companii.
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Domeniile în care activăm: 
 

Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii 
Managementul diversităţii în organizaţii 

Diferenţe de gen în educaţie 
Violența împotriva femeilor 

Prevenirea traficului de persoane 
Drepturi sexuale și reproductive 

Sănătatea sânului 
Economie socială – brutărie socială în care lucrează mame 

aflate în situații dificile de viață
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Structurile și organismele naționale și internaționale din 
care organizația noastră face parte

 
 

Rețeaua GEN a ONG-urilor care activează în promovarea 
egalității de gen (www.ongen.ro)

 
Rețeaua VIF - pentru prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor (www.violentaimpotrivafemeilor.ro)
 

Coaliția Antidiscriminare  - o structură neguvernamentală 
informală de advocacy, formată din organizații active în 

domeniul drepturilor omului în România
 

Împreună pentru sănătatea sânului - rețea de organizații 
neguvernamentale și guvernamentale din diverse orașe ale 
țării, al cărei scop este îmbunătățirea indicatorilor cancerului 

de sân în România, prin programe de educație și 
conștientizare, suport pentru supraviețuitoare și 

îmbunătățirea politicilor publice
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Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi (CONES) - organism consultativ pentru 
implementarea politicilor de egalitate în toate domeniile, 

format din reprezentanţi ai ministerelor, organelor de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, 

confederaţiilor sindicale şi patronale, ONG-urilor cu activitate 
recunoscută în domeniu

 
WAVE – Women Against Violence Europe  - rețea de 

organizaţii neguvernamentale din Europa, care acţionează 
în domeniul combaterii violenţei împotriva femeilor şi copiilor

 
International Gender Policy Network  -  reţea de 

organizaţii independente din Europa Centrală, de Est şi de 
Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală, care militează pentru 

includerea drepturilor femeilor în agenda de politici 
naţionale, regionale şi globale şi pentru implementarea 

integrală a drepturilor sociale, economice şi culturale ale 
femeilor

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WWW.CPE.RO

Echipa noastră: 
Irina Sorescu, Preşedintă Executivă 

Livia Aninoşanu, Directoare Programe 
Georgiana Slobozeanu, Consilieră Juridică 

Dana Marţiş, Expertă de Gen 
Silvia Burcea, Expertă de Gen

 
 

Membrele Consiliului Director: Doina Dimitriu, Iustina 
Ionescu, Ioana Marinescu, Valentina Marinescu, Irina 

Sorescu
 

Echipa Brutăriei MamaPan: 
Manageră Producție: Corina Munteanu
Relații cu clienții: Alexandra Cojocaru

Distribuție: Marilena Ilie, Marius Murgu (până în octombrie 
2018), Dan Șandru (din noiembrie 2018)

Brutărese: Nicoleta Bubulinis, Andreea Condurache,
Adriana Lincă, Crenguţa Dinu, Luminiţa Bușă,

Elena Haralambie, Ancuța Asandei
 

Experte cu care am colaborat: Daniela Vlăsceanu, 
facilitatoare comunitară



ADOLESCENȚII ÎNȚELEG ȘI ACCESEAZĂ INSTITUȚIILE 
STATULUI

Proiectul și-a propus să sprijine participarea adolescenților la viața comunității și să încurajeze interacțiunea 
dintre adolescenți și instituțiile statului prin activități nonformale de educație civică.

 
 

PROIECTUL ÎN CIFRE
 

4 licee din București
60 de adolescenți din cele 4 licee implicați în analiza nevoilor de educație civică

12 profesori din cele 4 licee implicați în etapa de analiză a nevoilor de educație civică
185 de adolescenți din 4 licee au beneficiat de participarea la atelierele interactive

4 grupuri de inițiativă create în vederea rezolvării unei probleme comunitare
170 de profesori din licee din București au beneficiat de întâlnirile de diseminare a rezultatelor proiectului și a 

cursului online
1 intrument on-line de implicare civică destinat profesorilor

 
 

Proiectul Adolescentii înțeleg și accesează institutțile statului a fost implementat de CPE – Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate, în perioada august 2017 – iunie 2018

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația 
pentru Dezvoltarea Societăți Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România 

și Raiffeisen Bank.
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 
2018



SUNT ȘI EU ÎN COMUNITATE

Proiectul și-a propus să crească nivelul de implicare în viața comunității al adolescenților, fete și băieți, din 
București, prin acțiuni inovatoare, non-formale, de educare și responsabilizare civică.

 
PROIECTUL ÎN CIFRE

 
220 de adolescenți 
 5 licee bucureștene

 
 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația 
pentru Dezvoltarea Societăți Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România 

și Raiffeisen Bank.
 

Proiectul “Sunt și eu în comunitate” este implementat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în perioada 1 
aprilie 2018 – 31 ianuarie 2019
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 
2018



WOMEN’S DIGITAL CENTER/ CENTRUL DIGITAL 
PENTRU FEMEI

 
Proiectul și-a propus oferirea accesului gratuit pentru fete și femei din București, de orice vârstă, aflate în 

diferite grupuri dezavantajate social (nivel scăzut de educație, fără venituri, șomaj) la activități de inițiere în 
utilizarea computerului și a altor echipamente IT, precum și activități de dezvoltare personală și profesională, 

pentru a reduce riscul de excludere socială cu care se confruntă și pentru a sprijini (re)integrarea lor socio-
profesională.

 
 

PROIECTUL ÎN CIFRE
 

170 de beneficiare
 
 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fundației Orange
 

Proiectul Women’s Digital Center/ Centrul Digital pentru Femei este implementat de CPE – Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate, din  2017 până în prezent
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 
2018



BRUTĂRIA SOCIALĂ MAMAPAN  
WWW.MAMAPAN.RO

 
Proiectul MamaPan este primul proiect de economie socială al CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, care s-
a născut după ce am constatat că puţine mame singure sau cu mulţi copii în întreţinere reuşesc să-şi găsească 

şi să păstreze un loc de muncă din cauza situaţiei lor familiale speciale.
 

PROIECTUL ÎN CIFRE
7 mame angajate (6 în producţie şi una ca şoferiţă distribuitoare)

 
CE AM REALIZAT ÎN 2018

 
Am crescut şi diversificat gama de produse ale brutăriei.

Am căutat noi parteneri şi soluţii de creştere a vânzărilor şi desfacere a produselor.
Am promovat constant brutăria şi am fidelizat clienții.

Am realizat degustări şi vânzări ale produselor la sediile unor companii private, dar şi ale unor ONG-uri.
Am participat periodic la diverse evenimente şi târguri pentru prezentarea produselor brutăriei .

Am realizat ateliere destinate copiilor în cadrul Brutăriei .
 

Cu ajutorul finanțării primite de la Kaufland România pentru programul “Pâinea este dar ”, am realizat zilnic 
donaţii de produse realizate în Brutăria MamaPan către copii şi familii aflate în diferite situaţii de 

vulnerabilitate. Astfel, peste 750 de copii care participă la activitățile din 10 centre de zi au devenit beneficiarii 
programului de donații.

 
În plus, cu ajutorul unei finanțări private , am oferit săptămânal un coș cu alimente pentru 10 persoane vârstnice 

care trăiesc singure. 
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 
2018



BRUTĂRIA SOCIALĂ MAMAPAN

Brutăria MamaPan a primit  premiul pentru Impact Social la Summitul Romanian Business Leaders. 
 

Am participat la 8 hours overtime for a good cause - Bucharest,  eveniment organizat de Fundația Comunitară 
București, în cadrul căruia am realizat un plan de promovare  alături de specialiști pentru un magazin social al 

Brutăriei MamaPan .
 

 Am câștigat competiția „Puterea afacerilor sociale – Program strategic de susținere financiară și de 
consolidare a capacităților pentru afaceri sociale cu impact sporit în România” organizată de Fundația NESsT 

România, în parteneriat cu Fundația UniCredit, UniCredit Bank și UniCredit Services.
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PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 
2018
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ADVOCACY

Am participat la Marșul "Împreună pentru siguranţa femeilor" la care au luat parte peste 600 de persoane. 
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STRUCTURA BUGETULUI CPE
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DATE DE CONTACT

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
 

Str. Drumețului, nr. 2A Sector 3, București 
 

Telefon: 0723 221 196 
                 0314 273 499 

 
Fax: 0314 273 498 

 
E-mail: info@cpe.ro 

 
www.cpe.ro 

 
https://www.facebook.com/cpegalitate


