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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 etc.
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Domeniile de activitate 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 singure și mame cu cel puțin 3 copii în întreținere

Structurile și organismele naționale și internaționale din care organizația noastră face parte:
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
Împreună pentru sănătatea sânului
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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
Rețeaua GEN a ONG-urilor care activează în promovarea egalității de gen
Reţeaua VIF a ONG-urilor implicate în programe de prevenire şi combatere a violenţei împotriva femeilor
Rețeaua Rupem Tăcerea a ONG-urilor care activează pentru drepturile supraviețuitoarelor violurilor și agresiunilor
sexuale
Coaliția Antidiscriminare o structură neguvernamentală informală de advocacy, formată din organizații active în
domeniul drepturilor omului în România
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
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Echipa noastră:
Irina Sorescu, Preşedintă Executivă
Livia Aninoşanu, Directoare Programe
Georgiana Slobozeanu, Consilieră Juridică
Silvia Burcea, Expertă de Gen
Dana Marţiş, Expertă de Gen
Alina Panaitov – până în aprilie 2017
Mariana Bogzoiu, Contabilă

Echipa Brutăriei MamaPan:
Corina Munteanu
Alexandra Cojocaru
Marilena Ilie
Marius Murgu
Florența Panait – până în aprilie 2017
Nicoleta Bubulinis
Andreea Condurache
Adriana Haralambie
Crenguţa Dinu
Luminiţa Bușă
Ancuța Asandei

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

Experte cu care am colaborat:
Daniela Vlăsceanu, facilitatoare comunitară
Ignatoiu Sora Emanuela - scriitoare,
facilitatoare a atelierelor de scriere creativa
pentru adolescente
Simona Popescu, colaboratoare proiect Scrie
povestea ta
Svetlana Cârstean Dăscălescu, colaboratoare
proiect Scrie povestea ta
Ioana Bâldea Constantinescu, colaboratoare
proiect Scrie povestea ta
Corina Sabău, colaboratoare proiect Scrie
povestea ta
Ana Maria Nicolau, colaboratoare proiect
Scrie povestea ta
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Proiecte și programe
O parte dintre proiectele incluse în acest raport au început și s-au finalizat pe parcursul anului 2017, în timp ce
altele au început în 2017 și vor continua în 2018. Brutăria Socială MamaPan a fost creată în anul 2015 și are
activitate continuă.
Proiectele derulate în această perioadă au susținut și promovat educația din perspectiva de gen, dezvoltarea
personală și profesională a fetelor și femeilor din grupuri vulnerabile, prevenirea și sancționarea violenței împotriva
femeilor, dezvoltarea economiei sociale etc.

PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN 2017

Scrie povestea ta! – Proiect de promovare a culturii scrise în rândul adolescentelor
Proiectul și-a propus să ofere adolescentelor din București
educație culturală care să susțină dezvoltarea lor ca public
pentru cultura scrisă, dezvoltarea lor personală, precum și
deschiderea față de diversitate. Proiectul îmbină în mod
creativ literatura și scriitura personală, oferind contexte
de învățare, auto-explorare și auto-descoperire, prin
intermediul unor metode și instrumente interactive și
prietenoase. Acestea au scopul să le ajute pe adolescente
să se cunoască mai bine, să descopere și să valorizeze
creațiile literare ale personalităților feminine din trecut și
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prezent, având astfel acces la modele feminine valoroase. Programul cultural propus se adresează și profesorilor de
limba și literatura română, aceștia fiind cei în măsură să transmită mai departe mesaje și modele culturale care au la
bază valorizarea culturii scrise, cât și respectul față de diversitate.
De ce proiectul Scrie povestea ta?
– Nevoia de a construi sau consolida legatura adolescentelor cu
cultura și literatura într-un mod prietenos, informal, flexibil, care le
vede pe acestea drept potențiale creatoare de literatură și nu le
tratează drept recipienti pasivi de informație.
– Nevoia de a promova modele feminine reale, inclusiv pentru a
contracara abundența de mesaje stereotipe despre fete și femei, care
continuă să le plaseze pe acestea în roluri tradiționale și să le limiteze
aspirațiile și potențialul.
– Nevoia de a aborda literatura și creațiile literare într-un mod
relevant pentru viețile și dezvoltarea adolescentelor, cu impact de susținere a sănătății psihice și emoționale,
literatura și scriitura personală având potențial de elaborare și procesare a conflictelor interne și a experiențelor de
viață marcante.
– Nevoia de a deconstrui în mod creativ stereotipuri și prejudecăți existente la nivel social, promovând astfel
diversitatea.
Ce am realizat:
1 program de promovare a culturii scrise și scriiturii personale pentru adolescente
60 de adolescente participante la programul Scrie povestea ta!
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30 de ateliere organizate în cadrul programului Scrie
povestea ta!
60 de profesori de limba și literatura română implicați în
promovarea programului Scrie povestea ta
4 ateliere cu profesori de limba și literatura română
Proiectul Scrie povestea ta! a fost implementat de CPE –
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în perioada februarie
2017 – octombrie 2017.
Proiect cultural co-finantat de Administrația Fondului
Cultural Național.

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.
Activitățile propuse în proiect contribuie la formarea și exersarea
unor deprinderi de participare civică pentru adolescenți de 14-18
ani din București, prin implicarea acestora în ateliere educative
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non-formale, privind drepturile lor, atribuțiile
instituțiilor, modalități concrete de implicare
comunitară. O parte din adolescenții participanți
în proiect vor fi implicați în rezolvarea a două
probleme comunitare.
Un alt obiectiv al proiectului a fost să realizeze un
instrument online interactiv pentru adolescenți,
cu informații despre instituțiile statului, drepturi și
modalități concrete de implicare în viața
comunității.
Proiectul se adresează și profesorilor din licee,
care au fost implicați în analiza nevoilor de
educație civică pentru adolescenți si au fost
beneficiari ai unor întâlniri de diseminare a modalităților de sprijinire a implicării civice a adolescenților.
BENEFICIARII PROIECTULUI
Adolescenți, fete și băieți din 4 licee din București
Profesori din 4 licee din București
CE NEVOI ABORDEAZA proiectul?
Nevoia de a identifica nevoile reale ale adolescenților legate de implicarea lor în viața comunitară.
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Nevoia de conștientizare de către adolescenți a faptului că pot avea un rol activ în propria comunitate, că pot
contribui la generarea unor schimbări.
Nevoia de promovare în rândul adolescenților a unor modalități concrete de implicare a lor în viața comunitară.
Nevoia e implicare a adolescenților în inițiative civice concrete.
Ce am realizat
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.
160 de adolescenți din 4 licee participanți la
atelierele interactive.
32 de adolescenți din 4 licee implicați în 2 grupuri de
inițiativă care vor participa la rezolvarea unei
probleme comunitare.
160 de profesori din licee din București care
beneficiază de întâlnirile de diseminare a
rezultatelor proiectului și a cursului online.
Proiectul Adolescenții înteleg și accesează instituțiile statului este implementat de CPE – Centrul Parteneriat pentru
Egalitate, în perioada august 2017 – aprilie 2018.
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Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen
Bank.

Centru digital pentru femei
Proiectul și-a propus:
 dotarea unui spațiu cu echipamente IT (5 laptop-uri, 10 tablete, o
imprimanta, un videproiector etc.).
 oferirea accesului gratuit pentru 400 de fete și femei din București, de
orice vârstă, aflate în diferite grupuri dezavantajate social (nivel scăzut
de educație, cu venituri mici sau fără venituri) la activități de inițiere în
utilizarea computerului și a altor echipamente IT, precum și la 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.
 asigurarea accesului gratuit la echipamentele Centrului pentru femei si
fete din grupuri dezavantajate, pe o perioadă de cel putin 2 ani de la
terminarea proiectului.
Beneficiare
400 de fete și femei din București, de orice vârstă, aflate in diferite grupuri dezavantajate social
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Activități
 dotarea cu echipamente și amenajarea spațiului Centrului
 inițiere în utilizarea unui calculator și a unei tablete
o elemente de bază ale pachetului MS Office (Word, Power Point, Excel)
o utilizarea unei imprimante
o utilizarea internetului
o utilizarea unor instrumente de comunicare precum Skype, Whatsapp
o utilizarea email-ului și a altor aplicații online
 ateliere de dezvoltare personală și profesională si sesiuni de consiliere individuală și de grup care au ca scop
creșterea încrederii în sine a participantelor, constientizarea propriilor abilitati si resurse, sprijinirea în
perspectiva angajării și păstrării unui loc de muncă (realizarea unui CV, pregătirea unui interviu de angajare
etc.).
Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2017 - august 2018.
Proiectul este finanțat de Fundația Orange.
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Brutăria socială MamaPan
Cine este şi ce face brutăria:
 Proiectul MamaPan este primul nostru proiect de
economie socială, 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
 Astfel, ne-am îndreptat atenţia asupra acestui grup
vulnerabil economic, cu risc semnificativ de
marginalizare şi excluziune socială, oferindu-le locuri de
muncă plătite cu salarii decente şi un program de lucru
care să le permită să dedice timp familiei
 Am înfiinţat MamaPan ca o afacere de tip social, adică
e o afacere – fiind orientată spre vânzare şi profit, respectând toate regulile şi standardele de funcţionare şi e,
în acelaşi timp, socială, atât prin persoanele angajate, care sunt parte dintr-un grup aflat în dificultate din punct
de vedere economic şi social, care, astfel, au găsit un loc de muncă, cât şi prin reinvestirea profitului tot către
activităţi sociale
 În brutărie lucrează 7 mame singure/cu mai mulţi copii în întreţinere (6 în producţie şi una ca şoferiţă
distribuitoare)
 Pâinea şi produsele de patiserie făcute la MamaPan sunt modelate manual şi sunt speciale – cu maia naturală,
fără drojdie, fără aditivi, amelioratori sau potenţiatori de gust
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O parte dintre produsele noastre sunt donate către copii şi familii aflate în dificultate

Ce am realizat în 2017:

Am participat periodic la diverse evenimente şi târguri pentru
prezentarea produselor brutăriei


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 o bază de clienţi


Am realizat degustări şi vânzări ale produselor la sediile unor
companii private, dar şi ale unor ONG-uri

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.
Pagina proiectuluiwww.mamapan.ro
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ACTIVITATI DE ADVOCACY

Coaliţia pentru egalitate de gen
Ce este:
 O uniune de ONG-uri, neinstituţionalizată, deschisă pentru noi membri, creată cu scopul promovării egalităţii
de gen, în special prin dezvoltarea capacităţii organizaţiilor şi prin promovarea parteneriatelor ONG - ONG şi
ONG - instituţii publice.
Ce îşi propune:
 Crearea de condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale
active în domeniul egalităţii de gen de a promova şi integra principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
în toate domeniile vieţii publice şi private
 Dezvoltarea unor capacităţi de lucru şi de intervenţie
comună a ONG-urilor din domeniu, cu scopul de a produce
modificări legislative, ale politicilor publice la nivel naţional
şi local, creşterea nivelului conştientizării publicului, astfel
încât diverse aspecte ce vizează egalitatea de gen să ajungă
o prioritate pe agenda publică
 Realizarea de campanii, expoziţii, discuţii publice şi alte
evenimente care să atragă atenţia asupra unor aspecte
problematice legate de inegalităţile de gen în diverse
domenii
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Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
Cine este:
 O structură informală, fără personalitate juridică, din care CPE face parte şi care reuneşte organizaţii care
promovează drepturile femeilor, protejarea victimelor violenţei de gen şi combaterea discriminării pe criterii
de gen
 Este continuatoarea Coaliţiei Naţionale a ONG-urilor Implicate în Programe privind Violenţa împotriva
Femeilor, activă în perioada 2002–2007, care a contribuit în mod esenţial la modelarea contextului legislativ
specific necesar protecţiei victimelor.
Ce îşi propune:
 Creşterea gradului de protecţie a
femeilor victime ale violenţei prin
îmbunătăţirea legislaţiei, a serviciilor şi
asigurarea accesului la educaţie şi
informare, prevenirea victimizării şi revictimizării prin educaţie, informare,
lobby şi advocacy
 Advocacy la nivel naţional pentru o
legislaţie care să protejeze eficient
victimele:
o

Ordin de protecţie de urgenţă
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Proceduri de supraveghere a punerii în aplicare a ordinului
de protecţie
o Criterii pentru deschiderea acţiunii penale din oficiu
împotriva agresorului
o

 Armonizarea legislaţiei cu prevederile Convenţiei de la
Istanbul
 Promovarea serviciilor specializate pentru victimele
violenţei împotriva femeilor, cu prioritate înfiinţarea unor
centre de intervenţie în situaţii de criză
 Advocacy pentru crearea şi îmbunătăţirea unor mecanisme
de finanţare a serviciilor de asistenţă şi suport pentru victime şi de educaţie de către autorităţile locale şi
centrale
 Sensibilizarea comunităţii la fenomenul de violenţă împotriva femeilor, pentru creşterea intoleranţei faţă de
violenţă
 Formare continuă pentru profesioniştii din domeniu pe
componentele prevenire, intervenţie şi monitorizare pentru
victime şi agresori
 Documentarea fenomenului violenţei împotriva femeilor, printro abordare intersectorială care să identifice problemele specifice
trăite de femei la intersecţia dintre gen, etnie, statut economic,
vârstă, orientare sexuală, apartenenţă religioasă etc.
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Alte evenimente şi acţiuni ale organizaţiei noastre
Am participat la ONG Fest–Festivalul naţional al organizaţiilor neguvernamentale din România
(desfăşurat la Bucureşti, în parcul Herăstrău, între 17-18 iunie 2017), cel mai mare eveniment dedicat ONG-urilor din
România, organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi la care au participat peste 40.000 de persoane
care au avut parte de activităţi creative, dezbateri, ateliere pe teme diverse.
Pe parcursul festivalului, am interacţionat cu vizitatorii prin discuţii şi prezentări legate de activităţile şi proiectele
noastre, de structura de economie socială pe care am înfiinţat-o, Brutăria MamaPan, am expus şi oferit diverse
materiale şi publicaţii realizate în proiectele noastre.
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Structura Bugetului CPE
Proiect

Finanţator

Bugetul aferent anului
2017 - EUR

SCRIE POVESTEA TA!

Administraţia Fondului Cultural Naţional

14.300

Adolescenții înțeleg și accesează instituțiile Fondul pentru Inovare Civică
statului

4.500

Centrul Digital pentru Femei

Fundația Orange

BRUTĂRIA MamaPan

Resurse proprii
Sponsorizare Kaufland România

11.200

190.000

Sponsorizare Unilever
TOTAL

220.000
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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
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