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Date Generale
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi și susține prin programele sale redefinirea statutului
şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în România.
Prin activitatea sa, CPE propune soluții pentru îmbunătățirea calității vieții,
prin integrarea egalității de șanse pentru femei și bărbați în toate
domeniile: politic, economic, social și privat.

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate are o experiență de peste 12 ani
în domeniul promovării egalității de șanse, fiind una dintre cele mai vechi
organizații feministe din România.
Fundația dispune de specialiste în diferite domenii de expertiză și oferă suport
prin: cursuri de formare și ateliere de lucru, realizare de cercetări, campanii
de prevenire, activități de advocacy, consultanță pentru companii etc.
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Domeniile de activitate ale CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate sunt:









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
Dezvoltarea unei structuri de economie socială în care lucreză mame singure și mame cu cel puțin 3 copii în
întreținere

Structurile și organismele din care face parte CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate sunt:
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.
WAVE – Women Against Violence Europe – rețea de organizaţii neguvernamentale din Europa, care acţionează în
domeniul combaterii violenţei împotriva femeilor şi copiilor (femei refugiate, centre de consiliere, hotlines);
Reţeaua Împreună pentru sănătatea sânului
Reteaua GEN a ONG-urilor care activeaza in scopul promovarii egalitatii de gen si de sanse
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Reteaua ONG-urilor implicate în programe privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
Reteaua Rupem Tacerea a ONG-urilor care activeaza pentru drepturile supravietuitoarelor violurilor si agresiunilor
sexuale
Coalitia Antidiscriminare
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;
Comisia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Municipiului Bucureşti - alcătuită din reprezentanţi ai
structurilor autorităţilor centrale şi locale, ai confederaţiilor patronale şi sindicale, precum şi ai organizaţiilor
neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi;
Comitetul de Monitorizare POSDRU
Comitetul de Evaluare POSDRU

4

Proiecte și programe derulate în 2015
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate a avut o serie de proiecte în anul 2015 dintre care unele s-au încheiat
iar altele se află încă în derulare și vor continua și în 2016. Proiectele au vizat acțiuni în domeniul educației de gen,
în domeniul dezvoltării personale a fetelor și femeilor din grupuri vulnerabile, campanii pentru combaterea
violenței domestice, prevenirea traficului de femei pentru exploatare sexuală, campanii de conștientizare în
domeniul sănătății sânului etc.

PROIECTELE PE CARE LE-AM GESTIONAT
Avem fiecare o poveste – Program prodiversitate si proincluziune in gradinite
De ce Avem fiecare o poveste?
Pentru ca am dorit sa sustinem gradinite deschise pentru toti copiii, indiferent
de statut, de existenta unei dizabilitati, de apartenenta la o etnie, de
nationalitate, de culoarea pielii etc. Mai mult, gradinite in care mesajele pe care
copiii le primesc despre ei insisi, despre ceilalti si despre lume sunt mesaje
pozitive, care le permit sa se dezvolte, sa isi faca prieteni, sa se simta in siguranta,
sa se simta valorosi, importanti si iubiti.
Pentru ca exista in continuare in Romania gradinite care nu primesc sau
marginalizeaza copiii are au o dizabilitate, sunt de etnie roma, sunt diagnosticati
cu probleme diverse de sanatate, nu au resurse materiale etc. Pentru copiii
vulnerabili, distanta sociala accentuata poate semnifica izolare, marginalizare,
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abuz, inhibarea dezvoltarii sanatoase a abilitatilor si capacitatilor lor si, astfel, incalcarea drepturilor lor
fundamentale.
Pentru ca stereotipurile si prejudecatile apar foarte devreme in viata copiilor, fiind transmise prin canale
multiple, adesea foarte puternice si care raman necontrazise prin informatie autentica, solidificandu-se!
Pentru ca adesea copiii sunt in foarte mica masura sau deloc expusi la diversitate, pierzand astfel sansa de a-si
face prieteni, de a invata lucruri noi, de a dezvolta modalitati noi de solutionare a problemelor!
Rezultate ale proiectului in anul 2015
Am organizat sesiuni de formare pentru educatoare si educatori in trei metode de lucru prodiversitate si
proincluziune: Persona Dolls, Povesti de Viata si Jocul cu Nisip:
6 sesiuni de formare de 1 zi pentru 80 de educatoare si 1
educator in metoda Persona Dolls care promoveaza diversitatea si
acceptarea, dezvoltand, in acelasi timp, abilitatile sociale si
emotionale ale copiilor, capacitatile lor de a gestiona probleme
diverse, de a coopera cu ceilalti si de a-si recunoaste si controla
propriile sentimente intr-un mod pozitiv si sanatos.

4 sesiuni de formare de 1 zi pentru 77 educatoare si 1 educator
in metoda Povesti de Viata care promoveaza capacitatea
educatoarelor si a educatorilor de a intelege modalitatile profunde
in care stereotipurile, prejudecatile si discriminarea pot sa
influenteze destinul unei persoane, oportunitatile acesteia, stima
de sine si asteptarile de la propria persoana si de la ceilalti.
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5 sesiuni de formare de 1 zi pentru 56 de educatoare
si 1 educator in metoda Jocul cu Nisip care permite
copilului sa isi spuna povestea intr-un spatiu bine
definit, cu posibilitatea de a utiliza simboluri
(figurine si personaje din plastic), sa exploreze
modalitati noi de actiune pentru viitor si sa isi
exprime temerile si fanteziile. Copilul dobandeste,
de asemenea, intelegerea puterii proprii, putand sa
modifice ladita cu nisip, sa actioneze diferit, sa ia
decizii.
Am creat si pregatit o retea de persoane-resursa
care sa poata merge in gradinite si sa le vorbeasca
copiilor despre istoria lor de viata.

Blog-ul proiectului: https://avemfiecareopoveste.wordpress.com/
Aria de intervenţie a proiectului
România
Partenerii proiectului
Fundația de Ajutor AMURTEL România
Asociația Romano ButiQ
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Durata de implementare a proiectului
Mai 2014 – Aprilie 2016
Proiectul este finantat de Fondul ONG – Granturile SEE 2009-2014.

FETE – Fete Echitate Toleranta Egalitate
FETE – este deviza sub care ne-am propus sa identificam
vulnerabilitatile care afecteaza adolescentele de 14-18 ani, aflate in
special in situatii de dificultate (sarcina timpurie, trafic, violenta,
abuz sexual, abandon scolar, parinti plecati in strainatate,
discriminare de gen, etnica) si sa facem recomandari ce pot fi
integrate in sistemul actual, determinand o mai buna intelegere a
situatiei din perspectiva vulnerabilitatilor de gen si un raspuns
responsabil din partea institutiilor.

De ce?
Desi formal sunt acordate drepturi egale pentru femei si barbati, legislatia si politicile publice raman deficitare in
schimbarea elementelor care motiveaza inegalitatile: stereotipurile de gen de la nivel familial, comunitar si social.
Comunitatile raman purtatoare de prescriptii, care devin elemente puternice de vulnerabilitate pentru fete.
Studiile despre violenta in familie, trafic de persoane, discriminare salariala, discriminare pe criterii de
maternitate, profesii feminizate arata, in fapt, existenta unor dezechilibre de gen prezente inca din momentul
nasterii copilului-fata, care o pozitioneaza pe aceasta intr-un tipar bine definit. Pentru a evita limitarile impuse
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fetelor e important ca interventia sa fie timpurie si ampla. Pentru schimbare sociala semnificativa,
vulnerabilitatea, disparitatea si incluziunea sociala trebuie vazute si intelese inclusiv in contextul relatiilor de gen.
Rezultate
Am discutat cu 50 de fete in cadrul a 50 de interviuri despre dificultatile,
provocarile, obstacolele, nevoile, dar si resursele si modul in care acestea
pot fi aduse laolalta si folosite pentru a construi un sistem de sprijin mai
bun.
Am discutat apoi cu 150 de fete si baieti in cadrul a 15 focus grupuri mixte
despre povestile lor de viata in incercarea de-a stabili mijlocul distantei
dintre ei, barierele care apar si care ii limiteaza si modurile in care
incearca sa le depaseasca.
Fiindca media este purtatoare de mesaje puternice, am monitorizat si
analizat felul in care femeile si fetele sunt portretizate in presa scrisa si in
mediul online pentru a identifica modelele pe care le urmeaza, imaginile
de care sunt influentate si presiunile la care sunt supuse prin intermediul
revistelor pentru adolescenti, a ziarelor tabloid si a forumurilor pentru
fete (21.000 de articole si 300 de intrebari de pe forumuri de profil).
Am analizat sistemului public de protectie a fetelor impotriva
vulnerabilitatilor de gen si excluziunii sociale si ne-am adresat institutiilor
responsabile de gestionarea situatiei lor pe mai multe planuri: sanatate,
educatie, tineret, violenta impotriva femeilor - inclusiv violenta sexuala si egalitate de sanse intre femei si barbati.
Ne-am propus ca prin intermediul scrisorilor si a intalnirilor cu factori de decizie sa ajungem la mai multa
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constientizare, mai multa angajare personala si institutionala si la documente cu propuneri realiste de
imbunatatire a sistemului.
Concluziile demersurilor noastre de cercetare sunt cuprinse in:
- Raportul de analiza calitativa – Adolescenta ca provocare. Cum arata
vietile adolescentelor din Romania ?
- Raportul de analiza legislativa si politici publice – Cum raspunde
sistemul actual nevoilor si dificultatilor cu care se confrunta adolescentii
din Romania ?
- Raportul de analiza media – Chipuri ale adolescentei in media. Cum
sunt portretizate adolescentele in ziare, reviste si pe forumurile de profil
?
Aria de intervenţie a proiectului
România
Partenerii proiectului
Universitatea Bucuresti
Durata de implementare a proiectului
Proiectul este derulat in perioada martie 2015 - aprilie 2016
Proiectul este finantat de Fondul ONG – Granturile SEE 2009-2014.
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Coalitia pentru egalitate de gen - proiect pentru dezvoltarea de retele si coalitii ONG
Coalitia pentru Egalitate de Gen este o uniune de ONG-uri, neinstitutionalizata, deschisa pentru noi membri,
creata cu scopul promovarii egalitatii de gen si de sanse, in special prin dezvoltarea capacitatii organizatiilor si
prin promovarea parteneriatelor efective ONG - ONG si ONG - institutii publice.
De ce?
Coalitia GEN si-a propus crearea de conditii favorabile pentru dezvoltarea si consolidarea capacitatii organizatiilor
neguvernamentale active in domeniul egalitatii de gen de a promova si integra principiul egalitatii de sanse intre
femei si barbati in toate domeniile vietii publice si private. Astfel, Coalitia a dezvoltat printr-o serie de activitati un
set de capacitati de lucru si de interventie comuna a ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce modificari
legislative, modificari ale politicilor publice la nivel national si local si cresterea nivelului constientizarii publicului,
astfel incat diverse aspecte ce vizeaza egalitatea de gen sa
ajunga o prioritate pe agenda publica.
Rezultate in anul 2015

Expozitia ”Timpul femeilor”, care a avut loc în patru orașe din
România: București, Sibiu, Ploiești și Călărași pe parcursul
lunilor martie și aprilie, prin care ne-am dorit să sensibilizam
publicul cu privire la timpul pe care femeile îl dedică în fiecare
zi muncii, atât la locul de muncă cât și acasă, și asupra faptului
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că timpul dedicat propriei persoane este foarte scurt sau inexistent.
Campania desfășurată cu ocazia zilei de 28 septembrie - Ziua Internațională pentru acces egal şi sigur la avort,
denumită ”Vrem educație sexuală în școli acum”, care a avut loc în trei orașe: București, Sibiu și Brașov. Conceptul
evenimentului a fost de flashmob itinerant - organizarea unei suite de flashmob-uri în data de 28 septembrie
2015 în fața mai multor instituții responsabile cu
respectarea drepturilor legate de sănătatea
reproducerii prin care s-a dorit atragerea atenției
acestora cu privire la numărul mare de adolescente și
tinere însărcinate și necesitatea introducerii materiei
educație sexuală ca materie obligatorie în școli.
Organizarea Festivalului Egalitatii de Gen în cadrul
ONGFest, avand ca tema „F_M_NISM Cuvântul cu F
care naște controverse. Demontăm mituri şi clișee la
Festivalul Egalității de Gen!” în ideea ilustrării
semnificației cuvântului ”feminism” și a principiilor pe
care le promovează fără preconcepțiile formate în societate.
Apel la acțiune ”Anul electoral 2016: problemele femeilor pe agenda partidelor” și de a invita politiciene,
reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați,
non-discriminării și electoral, pentru a dezbate care este măsura în care partidele politice și viitorii candidați sunt
dispuși să includă în dezbaterea politică problemele femeilor, de a transmite un mesaj de toleranță și respect în
competiția electorală, mai ales pentru femeile candidate și de a-și stabili măsuri pozitive de promovare a
candidatelor pe listele electorale.

12

Organizarea unei discuții publice cu tema ”Locuirea
socială la intersecția dintre gen, clasă și etnie”, in
care a fost dezbătuta dimensiunea de gen a locuirii,
efectele la intersecția gen/clasă ale metodologiilor
de acordare a ajutoarelor de urgență pentru plata
chiriei și a locuințelor sociale și s-au făcut
propuneri de creștere a accesibilității locuirii
sociale.
Organizarea unui eveniment denumit ”Eroine
printre eroi: argumente pentru un patrimoniu
material inclusiv” la care au participat arhitecți,
oameni de cultură, profesori universitari, actori, urbaniști, autorități publice centrale și locale etc. cu scopul
promovării în mediul cultural a propunerii Coaliției cu privire la amplasarea în București a unui monument închinat
femeilor victime ale politicilor pronataliste din perioada 1966-1989, cât și desemnarea unei zile oficiale de
comemorare a victimelor politicii pronataliste la nivelul Capitalei și denumirea unui bulevard/a unei pieţe/a unui
parc
cu
numele
unei
personalităţi
feminine
semnificative
pentru
istoria
Bucureştiului.
Pagina proiectului: www.ongen.ro
Aria de intervenţie a proiectului
România
Partenerii proiectului
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Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.)
Societatea de Analize Feministe AnA
Asociaţia Front
Asociaţia E-Romnja (Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
Durata de implementare a proiectului
Proiect derulat in perioada mai 2014 - ianuarie 2016
Proiectul este finantat de Fondul ONG – Granturile SEE 2009-2014.

GIRL - proiect de interventii din perspectiva de gen
pentru drepturile si libertatile femeilor si fetelor
victime ale traficului pentru exploatare sexuala

Ce am realizat in anul 2015
Am elaborat o cercetari calitativa in ceea ce
priveste fenomenul traficului de persoane prin
exploatare sexuala atat in tara de origine
(Romania), cat si in tarile de destinatie (Italia,
Spania) care urmareste corelatia dintre
vulnerabilitatile de gen si impactul lor asupra
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fiecarei etape a fenomenului de trafic, de la recrutare (incluzand si noile forme de recrutare prin internet si social
media) pana la exploatare si iesirea din situatii de trafic. Cercetarea este bazata pe interviuri aprofundate cu
victime si specialisti care lucreaza direct cu victimele si propune o serie de recomandari pentru profesionistii care
intra in contact cu victimele exploatarii sexuale, fete si femei, de la preventie si identificare, la investigare,
procesul de asistenta si integrare sociala.
Site-ul proiectului: http://www.girl-project.eu/
Aria de intervenţie a proiectului
România, Italia, Spania
Partenerii proiectului
ADPARE, Romania
SURT- Fundaciò de dones, Spania
Expert for Europe, Italia
Cultura Lavoro, Italia
Durata de implementare a proiectului
Proiect derulat in perioada septembrie 2014 - august 2016
Proiectul este finantat de Comisia Europeană – Programul ISEC.
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Brutaria MamaPan paine cu maia
Proiectul MamaPan este primul nostru
proiect de economie sociala, care s-a
nascut dupa ce am constatat ca un
procent foarte scazut din mamele singure
sau cu multi copii in intretinere reusesc
sa-si gaseasca si sa pastreze un loc de
munca din cauza situatiei lor familiale
speciale. Astfel, ne-am indreptat atentia
asupra acestui grup vulnerabil economic,
cu risc semnificativ de marginalizare si
excluziune sociala, oferindu-le locuri de
munca platite cu salarii decente si un
program de lucru care sa le permita sa
dedice timp familiei.
MamaPan s-a infiintat ca o afacere de tip social, adica e o afacere – fiind orientata spre vanzare si profit si
respectand toate regulile si standardele de functionare si e in acelasi timp sociala, atat prin persoanele angajate,
care sunt parte dintr-un grup aflat in dificultate din punct de vedere economic si social si care astfel au gasit un
loc de munca, cat si prin reinvestirea profitului tot catre activitati sociale.
Painea si produsele de patiserie facute la MamaPan sunt modelate manual si sunt speciale – cu maia naturala,
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fara drojdie, fara aditivi, amelioratori sau potentiatori de gust iar o parte dintre produsele sunt donate catre
familii aflate in dificultate.
Website: www.mamapan.ro
Durata: martie 2015 – prezent
Proiectul a demarat cu finantare din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.

PROIECTE IN CARE AM FOST PARTENERI

ELISA si MARA – 2 proiecte pentru dezvoltarea profesionala a femeilor care nu au un loc de
munca
Ce am realizat in anul 2015




10 cursuri de Competente sociale si civice, desfasurate pe parcursul a 5 zile fiecare, la care au participat
120 de fete si femei cu varste intre 16-35 ani cu dificultati de integrare pe piata muncii.
O campanie de constientizare a populatiei cu privire la combaterea discriminarii de gen si promovarea
egalitatii de sanse (20 evenimente judetene, cu 400 de persoane – profesori, studenti)
12 seminarii de informare pentru promovarea principiului egalitatii de gen si de sanse ( 6 seminarii de
informare cu autoritati publice si ONG-uri si 6 seminarii de informare pentru femeile din grupul tinta).

17



2 vizite de studiu la Milano pentru identificarea de bune
practici în domeniul egalitatii de sanse, la care au
participat 20 persoane din ONG-uri si 20 din autoritati
publice centrale si locale.

Aria de intervenţie a proiectelor
România, in mediul rural si urban, in regiunile:
Sud-Muntenia - judetele: Arges, Calarasi, Dambovita si Prahova;
Sud-Est - judetele: Braila, Buzau, Constanta si Tulcea;
Bucuresti si Ilfov
Parteneri:
Fundatia pentru o Societate Deschisa
Fundatia pentru Incluziune si Coeziune Sociala
Asociatia Centrul Umanitar Tiso
Fondazione Casa della Carita Angelo Abriani.
Durata de implementare a proiectelor
Mai 2014-noiembrie 2015
Website
http://proiectul-mara.fundatia.ro/
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http://proiectul-elisa.fundatia.ro/
Proiectele au fost finantat prin POSDRU, Domeniul major de interventie 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe
piata muncii

Si noi avem dreptul la munca
De acest proiect?
Pentru ca persoanele din grupurile vulnerabile, cum sunt persoanele de etnie roma, persoanele cu dizabilitati,
intampina dificultati in integrarea socio-profesionala. Proiectul si-a propus sa spijine integrarea acestor persoane
si sa contribuie la eliminarea barierelor cu care se confrunta in incercarea lor de a obtine un loc de munca si de a
se integra in societate.
Ce am facut in anul 2015
Am realizat sesiuni individuale si de grup de consiliere
profesionala si ateliere de dezvoltare personala cu
persoane apartinand grupurilor vulnerabile.
Am realizat o cercetare calitativa privind impactul si
eficacitatea masurilor de interventie suport oferite in
cadrul proiectului persoanelor apartinand grupurilor
vulnerabile.
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Am desfasurat o campanie in scoli si licee din Bucuresti si alte localitati care a avut ca obiective sensibilizarea
elevilor din clasele gimnaziale cu privire la aspecte precum marginalizarea grupurilor vulnerabile si acceptarea
diferentelor, dar si promovarea unor modele pozitive
care pot creste increderea in sine a copiilor si ii pot
orienta cu privire la decizii legate de viitor din
perspectiva educationala si profesionala. O prima etapa
a campaniei a presupus implicarea a 232 de eleve si
elevi in ateliere tematice (despre violenta si bullying,
deprinderea unor modalitati de raspuns la influente si
modele negative, respectarea granitelor, cresterea
increderii si a respectului de sine,
asertivitate/dezvoltarea capacitatii de a spune nu,
intelegerea si acceptarea diferentelor, evitarea
marginalizarii, prezentarea unor modele pozitive –
persoane resursa in diferite profesii si persoane
publice), precum si in evenimente de tip teambuilding
de o zi.O a doua etapa a campaniei a implicat participarea a 474 de copii din diferite scoli la 2 spectacole de
teatru educational (Copii rai si Stop bullying) care au fost urmate de discutii si activitati interactive cu copiii si
profesorii prezenti. Cele doua piese de teatru au vorbit într-un limbaj accesibil despre violenta din vietile copiilor,
dar si despre multitudinea responsabilitatilor si presiunilor cu care acestia se confrunta in relatiile cu parintii,
profesorii, colegii si fratii lor. Contextul spectacolelor a permis crearea unui cadru de discutie despre problemele
copiilor, care de obicei sunt ignorate sau bagatelizate. Un aspect important al procesarii a fost jocul de rol, in care
copiii au fost rugati sa reconstruiasca anumite scene din spectacole intr-un mod care sa previna violenta.
Am desfasurat o campanie adresata angajatorilor cu tema „Diversitatea la locul de munca”, care si-a propus sa
contribuie la imbunatatirea perceptiei sociale in randul angajatilor si angajatorilor in ceea ce priveste grupurile
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vulnerabile. In cadrul campaniei am
organizat seminarii cu diversi
angajatori, manageri de resurse umane
din diferite orase, care au avut ca
obiective deconstructia prejudecatilor
legate de persoanele de etnie roma si
persoanele cu dizabilitati si
constientizarea participantilor cu
privire la beneficiile diversitatii la locul
de munca.
Am organizat dezbateri cu participarea
angajatorilor, organizatiilor sindicale,
patronatelor, ONG-urilor si altor actori
relevanti in vederea identificarii si
promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile.
Pagina proiectului: www.cursuricariera.ro
Aria de intervenţie a proiectelor:
Romania, regiunile Sud Muntenia, Nord Vest si Bucuresti-Ilfov
Parteneri:
Forum Group,
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Asociatia EDUTECO
Agentia de Consultanta si Afaceri Romana
Durata de implementare a proiectului
Mai 2014 - Noiembrie 2015
Proiectul a fost cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013

GENDERIS - Dimensiunea de gen in politici si activitati de prevenire a traficului de persoane in Romania, Italia si
Spania

Ce am realizat in anul 2015
Activitati de prevenire a traficului pentru
exploatare sexuala cu adolescente din 3 licee
profesionale din Bucuresti, respectiv organizare de
ateliere cu acestea pentru cresterea increderii si
stimei de sine si reducerea riscului de trafic.
Aria de intervenție
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România, Spania și Italia
Partenerii proiectului
Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Fondazione Giacomo Brodolini, Italia
SURT- Fundaciò de dones, Spania
UNAR – Autoritatea Națională Antidiscriminare, Italia

DIFFERENZA DONNA - Associazione di donne contro la violenza alle donne, Italia
Durata proiectului
Iunie 2013 – Mai 2015
Proiectul a fost finațat de Comisia Europeană – Programul ISEC.
AGREE - AGricultural job Rights to End foreign workers Exploatation -

proiect pentru prevenirea exploatarii lucratorilor migranti in
agricultura –
Ce am realizat in anul 2015
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Am contribuit la realizarea unui raport de cercetare privind fenomenul de exploatare severă prin muncă,
inclusiv a migranților și îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a acestui tip de exploatare, atât
prin analiză calitativă, cât și prin analiza modului în care se realizează în statele partenere implementarea
Directivei 2009/52/EC.
Am sustinut 1 sesiune de formare cu reprezentanti
ai sindicatelor relevante pentru domeniul
exploatarii prin munca in agricultura.
Am organizat evenimente publice în vederea
conștientizării participanților cu privire la
fenomenul de exploatare a lucrătorilor, inclusiv
migranți, în agricultură.
Aria de interventie:
Romania, italia, Spania
Partenerii proiectului:
C.N.S.L.R.-Fratia,Romania
Associazione Bruno Trentin ISF-IRES, Italia
CITTALIA – Centro Europeo di studi e ricerche per I comuni e le citta, Italia
CONC – Confederacion Sindical de la Comision Obrera Nacional de Catalunya, Spania
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Fundacion Cipriano Garci CCOO de Catalunya, Spania

Site-ul proiectului: http://www.agreeproject.eu/

Durata proiectului:
Ianuarie 2014 - ianuarie 2016

Proiectul este finantat prin programul UE de Prevenire si Lupta impotriva Criminalitatii.

Rupem tacerea despre violenta sexuala
Reteaua „Rupem tacerea despre violenta sexuala” a fost initiata de Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen
– A.L.E.G. in mai 2014 din nevoia de face vizibila pentru public si factorii de decizie problema ascunsa a violentei
sexuale si revictimizarea de care au parte femeile care indraznesc sa reclame un act de violenta sexuala.
Reteaua, in cadrul careia CPE are statutul de membru, si-a propus intarirea capacitatii organizatiilor
neguvernamentale de advocacy pentru drepturile supravietuitoarelor violurilor si agresiunilor sexuale si agrearea
unor prioritati de actiune:
- acces la justitie eficienta si efectiva
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- protectie impotriva victimizarii repetate
- servicii specializate de asistenta

Primul proiect al retelei a avut titlul „Rupem tacerea despre violenta sexuala: intarirea capacitatii ONG-urilor de a
integra violenta sexuala pe agenda publica”
Realizari
- crearea unui Centru de resurse online despre violenta
sexuala, pentru victime si specialisti, singurul de acest fel
din Romania: violentadegen.ro
- documente cu bune practici sau recomandari pentru
publicul larg si specialisti (ex. intelegerea violentei din
perspectiva de gen, ghid pentru jurnalism etic, modele de
activism)
- crearea unei comunitati online pe Facebook, imaginat ca
un spatiu de discutie, dezbatere si infomare pe tema
violentei sexuale:
facebook.com/rupemtacereadespreviolenta
- Conferinta publica (aprilie 2015): De la tacere la politici pentru siguranta femeilor, cu participarea a aprox. 70 de
persoane, inclusiv reprezentanti ai Ministerelor, Parlamentului si institutiilor publice. Cu aceasta ocazie reteaua a
lansat Apelul la Actiune care sublinia modificarile legislative necesare pentru a asigura drepturile
supravietuitoarelor in conformitate cu prevederile Conventiei de la Istanbul si Directivei 29/2012/UE.
- evenimente publice coordonate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures, Sibiu, Giurgiu menite sa sensibilizeze
publicul larg cu privire la violenta sexuala
- luari de pozitie si demersuri publice pentru responsabilizarea institutiilor abilitate sa actioneze eficient pentru
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siguranta victimelor in cazuri concrete in care drepturile victimelor au fost grav periclitate, cum ar fi tanara
agresata de un taximetrist in Bucuresti sau eleva din Vaslui hartuita de familiile violatorilor. Centrul pilot de
consiliere de la A.L.E.G. a pus la dispozitie consiliere si asistenta juridica.
- crearea unui video cu scopul de a creste vizibilitatea violentei sexuale si de a incuraja supravietuitoarele sa caute
ajutor de specialitate
- Expertii retelei au avut numeroase interventii in mass media pentru a asigura o intelegere din perspectiva de
gen a violentei sexuale.
Din iunie 2015 a inceput al
doilea proiect al retelei,
coordonat de Centrul de
Actiune pentru Egalitate si
Drepturile Omului – ACTEDO,
cu titlul „Rupem tacerea
despre violenta sexuala.
Intarirea capacitatii ONGurilor pentru imbunatatirea
serviciilor oferite
supravietuitoarelor violentei
sexuale, care a avut ca scop ratificarea Conventiei de la Istanbul si transpunerea corecta a Directivei 29/2012/UE,
astfel incat victimele violentei sexuale sa beneficieze de servicii integrate, adecvate si gratuite, alaturi de
protectie efectiva.
Realizari
- In august 2015 in urma scrisorilor deschise ale retelei privind cazul fetei violate la Vaslui a fost creat un grup de
lucru intersectorial pe tema violentei sexuale, gazduit de Consiliului Superior al Magistraturii, ce reuneste ONGuri
si reprezentanti ai institutiilor publice cu atributii in domeniu (Ministerul Sanatatii, IGPR, Ministerul Justitiei,
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Agentia pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati etc.) pentru a stabili masuri concrete pentru accesul
victimelor violentei sexuale la servicii de asistenta specializata si protectie. Se lucreaza la elaborare unui HG
pentru centrele integrate de
urgenta.
- Reteaua a documentat si publicat o
propunere de politica publica de
infiintare a unor centre integrate de
urgenta pentru victimele violentei
sexuale, menite sa reduca riscul
revictimizarii si sa faciliteze accesul
supravietuitoarelor violentei sexuale
la servicii suport si justitie
- Petitie adresata Ministerului
Sanatatii si Ministerului Justitiei
pentru infiintarea centrelor integrate
de urgenta pentru victimele violentei
sexuale
- Sesiune de formare pentru
organizatiile membre si activisti din
domeniu in consiliere psihologica
pentru victimele violentei sexuale
- Reteaua a furnizat un punct de vedere autoritatilor privind necesitatile de modificare legislativa pentru o
implementare corecta a Conventiei de la Istanbul, dintre care amintim: respectarea Art. 25 prin infiintarea
centrelor integrate de urgenta pentru victimele violentei sexuale, introducerea unui cadru legal de prevenire si
combatere a violentei de gen, introducerea in nomenclatorul de servicii sociale a serviciilor specializate pentru
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combaterea violentei sexuale de gen si finantarea lor din surse publice. Pe 29.02.2016 Romania a ratificat
Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei
domestice.
- Solicitarea introducerii unui Program de Interes National finantat de Ministerul Muncii pentru centrele integrate
de urgenta
Membrii retelei:
Asociatia Transcena, Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii, Asociatia Front, CPE - Centrul
Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia E-Romnja, Societatea de Analize Feministe AnA, Centrul Filia, AFIV Artemis
impreuna cu Fundatia Sensiblu, Grupul QUANTIC, Asociatia Pas Alternativ, Asociatia Psihosfera, Centrul de
Mediere si Securitate Comunitara (CSMC), Asociatia VIVAD, Asociatia Atena Delphi, Asociatia Anais, Euroregional
Center for Public Initiatives (ECPI), Asociatia Necuvinte si Grupul „Nu Inseamna Nu”, organizatia Stigamot din
Islanda.
Perioada de implementare :
15 mai 2014 - 30 martie 2016
Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania
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Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor
Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei
impotriva femeilor este o structura informala, fara
personalitate juridica, din care CPE face parte si care
reuneste organizatii active in domeniul promovarii
drepturilor femeilor, al protejarii victimelor violentei
de gen si al combaterii discriminarii pe criterii de
gen.
Misiunea declarata a Retelei este cresterea gradului
de protectie a femeilor victime ale violentei prin
imbunatatirea legislatiei, a serviciilor si asigurarea
accesului la educatie si informare si prevenirea
victimizarii si re-victimizarii prin educatie, informare, lobby si advocacy.
Obiectivele specific ale retelei sunt





Advocacy la nivel national pentru o legislatie care sa protejeze eficient victimele:
o Ordin de protectie de urgenta
o Proceduri de supraveghere a punerii in aplicare a ordinului de protectie
o Criterii pentru deschiderea actiunii penale din oficiu impotriva agresorului
Armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la Istanbul
Finantarea serviciilor private prin subcontractare
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Promovarea serviciilor specializate pentru victimele violentei impotriva femeilor cu prioritate infiintarea
unor centre de interventie in situatii de criza
Advocacy pentru crearea si imbunatatirea unor mecanisme de finantare a serviciilor de asistenta si suport
pentru victime si de educatie de catre autoritatile locale si centrale
 Dezvoltarea unui program de
educatie pentru agresorii domestici
 Sensibilizarea comunitatii la
fenomenul de violenta impotriva
femeilor, astfel incat membrii
comunitatilor sa fie capabili de actiuni
concrete ce exprima intoleranta fata de
violenta
 Formare continua pentru
profesionistii din domeniu pe
componentele prevenire, interventie si
monitorizare pentru victime si agresori
 Documentarea fenomenului violentei
impotriva femeilor, printr-o abordare
intersectoriala care sa identifice
problemele specifice traite de femei la
intersectia dintre gen, etnie, statut
economic, varsta, orientare sexuala, apartenenta religioasa etc.
Elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de actiune al Retelei revizuit anual
Formarea unor practici profesionale comune
Atragerea de fonduri si de noi membri pentru sustenabilitatea retelei
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Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor isi asuma sa fie continuatoarea Coalitiei
Nationale a ONGurilor Implicate in Programe privind Violenta impotriva Femeilor activa in perioada 2002 –
2007 care a contribuit in mod esential la modelarea contextului legislativ specific necesar pentru protectia
victimelor. 11 dintre organizatiile membre ale actualei Retele au fost membre ale Coalitiei.
Pagina proiectului: http://violentaimpotrivafemeilor.ro/
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în Romania.

Impreuna pentru sanatatea sanului
Proiect implementat de S.E.C.S – Societatea de Educatie
Contraceptiva si Sexuala ce are drept scop intarirea
capacitatii locale a institutiilor din 11 judete (Mures,
Constanta, Brasov, Covasna, Harghita, Bistrita, Giurgiu,
Calarasi, Tulcea, Prahova si municipiul Bucuresti) de a
organiza si sustine implementarea unor politici publice in
domeniul cancerului de san si de a cladi comportamente
durabile sanatoase cu privire la cancerul de san in randul
populatiei.
CPE este organizatia responsabila pentru extinderea
retelei in judetul Giurgiu. Parteneri: Asociatia Bolnavilor
de Cancer si Hepatita Giurgiu, impreuna cu Directia de
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Sanatate Publica Giurgiu.
In anul 2015, CPE s-a implicat in:


Campania de informare pentru prevenirea
precoce a cancerului de san, desfasurata in
judetul Giurgiu, in mediul rural si urban.



Site-ul proiectului : http://infocancerdesan.ro
Durata programului
August 2013 – Septembrie 2015
Programul a fost finațat de Guvernul Elveției prin Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile.
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Structura Bugetului CPE
Structura de buget alocat CPE pe proiecte cu finanţări externe
Proiect
AVEM FIECARE O POVESTE

FETE

COALITIA GEN

RETEAUA VIF

Finanţator
Fondul ONG – Granturile SEE 20092014.
Fondul ONG – Granturile SEE 20092014.

Fondul ONG – Granturile SEE 20092014.

Fondul ONG – Granturile SEE 20092014.

RETEAUA RUPEM TACEREA

Fondul ONG – Granturile SEE 2009-2014

MARA

POSDRU

Buget anul 2015
47.000 EUR

24.000 EUR

24.000 EUR

3.300 EUR

970 EUR
78.000 EUR
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ELISA

POSDRU

78.000 EUR

SI NOI AVEM DREPTUL LA MUNCA

POSDRU

163.000 EUR

GIRL

Comisia Europeană – Programul ISEC

27.000 EUR

GENDERIS Proiect pentru combaterea
traficului de persoane
AGREE

Comisia Europeană – Programul ISEC
Comisia Europeană – Programul ISEC

12.500 EUR

Împreună pentru sănătatea sânului

Guvernul Elveției prin Fondul Tematic
pentru Participarea Societății Civile

2.000 EUR

Brutaria MamaPan

POSDRU

6.800 EUR

200.000 EUR
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Echipa Centrului Parteneriat pentru Egalitate în 2015
 Irina Sorescu, Preşedintă Executivă
 Livia Aninoşanu, Directoare Programe
 Georgiana Slobozeanu, Consilieră Juridică
 Silvia Burcea, Expertă de Gen
 Ana Maria Gheorghiu, Expertă de Gen
 Dana Marţiş, Expertă de Gen
 Alina Panaitov, Expertă de Gen
 Cristina Rădoi, Expertă de Gen
 Ioana Vlad, Expertă de Gen
 Gabriela Dincă, Manageră Structură de Economie Socială
 Adela Râpeanu, Responsabilă Comunicare
 Liliana Simionescu, Responsabilă Organizare Evenimente

36

 Ana Maria Stanciu, Manageră Departament Financiar
 Mariana Bogzoiu, Contabilă
 Mariana Stanciu, Casieră

Membrele Consiliului Director
 Doina Dimitriu

Experte
 Ileana Costache

 Iustina Ionescu
 Ioana Marinescu
 Valentina Marinescu
 Irina Sorescu

 Ana Maria Drãgan
 Andreea Popescu
 Iulia Hălăngescu
 Eva Laszlo
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Echipa Brutăriei Mamapan
Corina Munteanu
Ana Oprea (pana in august 2015)
Mihaela Mocanu (din septembrie 2015)
Marilena Ilie
Florenta Panait
Liliana Minca
Nicoleta Bubulinis
Andreea Condurache
Paula Gheorghe
Ioana Teliuta
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Date de contact
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Str. Calea Dorobanților, nr. 42, et. 4 ap. 6,
Sector 1, București
Telefon: 021 335 4175
021 335 4180
Fax:

021 335 4176

E-mail: info@cpe.ro
www.cpe.ro
https://www.facebook.com/cpegalitate
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