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Cine suntem noi?

Reţeaua GEN reuneşte organizaţii neguvernamentale active din România, 
care sunt interesate de lucrul împreună pentru promovarea egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi şi de includerea perspectivei de gen în proiec
tele şi programele pe care le implementează.

Reţeaua funcţionează în prezent ca uniune informală, neinstituţionalizată, 
deschisă pentru noi membri, creată cu scopul promovării egalităţii de şanse 
prin parteneriate eficiente şi proiecte comune. 28 de organizaţii neguverna
mentale sunt membre ale Reţelei. 

Istoria Reţelei GEN în cifre şi date

2004 – 2005

În cadrul proiectului „Romanian NGOs More Active in Gender Mainstreaming”, 
finanţat de Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională (ACDI), prin 
Programul de Sprijin a Bunei Guvernări şi implementat de CPE – Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate, au fost create instrumente specifice de inte
grare a egalităţii de gen în întregul ciclu de viaţă al proiectelor. CPE identi
ficat organizaţii neguvernamentale interesate să includă perspectiva de gen 
în proiectele şi programele derulate şi a susţinut programe de instruire în 
utilizarea acestor instrumente pentru 68 de ONGuri din toată ţara.

2005

În cadrul Conferinţei Naţionale Rolul societăţii civile în integrarea dimen
siunii de gen în politicile publice, desfăşurată în Bucureşti, organizaţiile 
neguvernamentale formate în proiectul „Romanian NGOs More Active 
in Gender Mainstreaming”, au decis să lucreze împreună sub umbrela 
unei reţele informale – Reţeaua GEN (Gender Equality Nondiscrimination 
Network).

2006 – 2007 

Dezvoltarea şi consolidarea Reţelei GEN a fost continuată în cadrul unui 
nou proiect, “Gen, Egalitate, Nediscriminare! – Dezvoltarea reţelei infor
male a ONGurilor GEN”, proiect iniţiat şi implementat de CPE şi susţinut cu 
fonduri de la Uniunea Europeană. Noile obiective: consolidarea şi creşterea 
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capacităţii Reţelei de ONGuri GEN de aşi îndeplini misiunea şi obiectivele 
asumate şi de a deveni unul dintre actorii influenţi în domeniul integrării 
egalităţii de gen în politicile publice naţionale şi locale. 
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Misiune
Misiunea Reţelei GEN este aceea de a crea condiţii favorabile pentru dez
voltarea şi consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active 
în domeniul egalităţii de gen de a promova şi integra egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi private, cu scopul 
de a spori rolul lor în procesul de dezvoltare a comunităţii, prin facilitarea 
colaborării intra şi intersectoriale, diseminarea şi transferul de practici pozi
tive, dezvoltarea parteneriatelor şi a accesului la informaţie.

            

Viziune
Suntem o Reţea formată din organizaţii cu experienţă şi cunoştinţe în do
meniu. În acest context, este important pentru noi să contribuim la dez
voltarea unei societăţi tolerante, cu şanse şi posibilităţi egale de afirmare 
pentru femei şi bărbaţi.

Valori
 Parteneriat
 Încredere
 Egalitate
 Angajament
 Responsabilitate

•
•
•
•
•

 Profesionalism
 Transparenţă 
 Perseverenţă
 Inovaţie
 Implicare activă 

•
•
•
•
•

Principiile care guvernează activitatea Reţelei GEN
 Aderare benevolă
 Autonomia organizaţiilor membre
 Susţinere şi suport reciproc
 Participare activă
 Transparenţă

•
•
•
•
•
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Obiectivele Reţelei GEN

 Constituirea unui multiplu parteneriat al sectorului nonguverna
mental din perspectiva de gen

 Întărirea capacităţii organizaţiilor membre şi nemembre în inte
grarea dimensiunii de gen în programe şi proiecte

 Identificarea modalităţilor de integrare a dimensiunii de gen în pro
iecte finanţate din fondurile structurale

 Creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 Influenţarea cadrului legislativ în scopul integrării dimensiunii de 
gen în politicile publice locale şi naţionale

 Monitorizarea instituţiilor publice cu responsabilitate în domeniul 
egalitaţii de şanse

 Sprijinirea Membrilor Reţelei GEN în stabilirea/menţinerea legătu
rilor cu instituţiile din domeniu în plan naţional şi internaţional

 Afiere şi colaborare cu reţele internaţionale cu mandat similar

•

•

•

•

•

•

•

•
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Membrii Reţelei GEN

Reţeaua GEN cuprinde trei categorii de membri:

. Membri cu drepturi depline (organizaţii actual membre ale Reţelei 
GEN)

 Membri de Onoare (pot fi numiţi reprezentanţi ai instituţiilor pu
blice sau private competitive în domeniul egalităţii de gen, care să 
contribuie la dezvoltarea Reţelei şi care să susţină misiunea şi obiec
tivele acesteia)

 Membri Observatori (alte organizaţii neguvernamentale intere
sate de activitatea Reţelei şi care doresc să adere la aceasta)

Cum primim membri noi

Criteriile de acceptare a unor organizaţii noi sunt:

 misiune a organizaţiei solicitante coerentă cu misiunea Reţelei GEN
 recomandarea unei organizaţii din Reţeaua G.E.N
 disponibilitatea de a participa activ la atingerea scopurilor propuse
 responsabilitate şi vizibilitate la nivelul comunităţii din care fac 

parte

În condiţiile în care criteriile de acceptare sunt îndeplinite, organizaţia apli
cantă va dobândi statutul de organizaţie observatoare pentru o perioadă de 
maxim � an şi, ulterior acestei perioade, va dobândi calitatea de organizaţie 
membră cu drepturi depline.

Când poate fi exclus un membru al Reţelei

Un membru poate fi exclus întruna dintre următoarele situaţii:

 lipsă de activitate şi participare la activităţile Reţelei pentru o pe
rioadă de maxim � ani

 încălcarea obligaţiilor asumate prin prezentul statut
 desfăşurarea de activităţi ilegale
 prejudicii de imagine aduse Reţelei GEN.

�.

2.

�.

–
–
–
–

–

–
–
–
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Drepturile organizaţiilor nonguvernamentale membre 
ale Reţelei GEN 

Organizaţiile membre au, în mod egal, dreptul la:

RESURSE ŞI OPORTUNITĂŢI

 Să beneficieze în mod echitabil de resursele de informare, instruire 
şi de alte oportunităţi şi beneficii oferite de statutul de membru al 
Reţelei GEN.

 Să beneficieze de websiteul Reţelei pentru promovarea proiectelor 
proprii relevante în domeniu.

 Să participe la activităţile Reţelei GEN.
 Să utilizeze numele Reţelei pentru a promova activităţi, proiecte şi 

puncte de vedere, cu condiţia ca anterior utilizării să informeze şi să 
obţină aprobarea formală a celorlalte organizaţii membre.

 Să dezvolte parteneriate durabile cu membrii Reţelei GEN şi cu alte 
organizaţii, în scopul realizării unor activităţi în comun.

EXPRIMAREA OPINIEI ŞI LUAREA DECIZIILOR 

 Să îşi exprime în mod liber opinia în legătură cu orice activităţi 
întreprinse de Reţeaua GEN.

 Să participe la luarea deciziilor în cadrul Reţelei GEN şi să se pronunţe 
asupra deciziilor luate.

 Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere a Reţelei GEN, în 
condiţiile în care întrunesc criteriile necesare pentru aceasta.

•

•

•
•

•

•

•

•
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Obligaţiile şi responsabilităţile organizaţiilor 
nonguvernamentale membre ale Reţelei GEN 

Organizaţiile membre au ca principale obligaţii:

IMPLICARE ACTIVĂ ÎN DECIZII ŞI ACTIVITĂŢI

 Să participe la consultările pe tema realizării mecanismelor de 
funcţionare a Reţelei.

 Să participe la Adunarea Generală a Reţelei GEN, la adoptarea me
canismelor de funcţionare şi a Planului de Acţiune pe termen scurt 
al Reţelei. 

 Să participe activ la acţiunile comune ale Reţelei şi la implementarea 
Planului de Acţiune adoptat.

 Să participe la activităţile de formare şi informare organizate în 
cadrul Reţelei/pentru membrii Reţelei. 

 Să pună în practică, să transmită şi să utilizeze informaţiile dobân
dite în cadrul sesiunilor de training. 

 Să contribuie la dezvoltarea Reţelei GEN cu informaţia şi experienţa 
de care dispun. 

 Să ofere informaţii despre propriul ONG tuturor membrilor Reţelei 
în cazul în care se solicită acest lucru.

 Să se implice activ în toate activităţile Reţelei, cu conştientizarea 
propriilor responsabilităţi. 

RESPECTAREA PRINCIPIILOR ASUMATE

 Să nu acţioneze divergent faţă de misiunea, obiectivele şi principiile 
Reţelei GEN.

 Să respecte Statutul Reţelei GEN, precum şi alte documente apro
bate de Adunarea Generală. 

PROMOVAREA REŢELEI

 Să promoveze Reţeaua GEN în comunitate şi la evenimentele la care 
participă.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Organismele reprezentative ale Reţelei GEN

Adunarea Generală 

Organul de conducere al Reţelei GEN este Adunarea Generală, care se con
voacă o data pe an şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. 

Adunarea Generală se consideră deliberativă în cazul în care vor fi prezenţi 
�0%+� din membrii Reţelei GEN. Fiecare ONG membru cu drept de vot este 
obligat să delege prin mandat o persoană cu drept de decizie pentru parti
cipare la Adunarea Generală. Adunarea Generală extraordinară poate fi con
vocată la iniţiativa a cel puţin �/� din membrii Reţelei GEN.

În situaţia în care nu poate participa la Adunarea Generală, o organizaţie 
membră are dreptul să mandateze reprezentantul altei organizaţii membre 
pentru a o reprezenta la Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Reţelei GEN are următorul mandat:

 aprobă Statutul Reţelei şi posibilele modificări aduse acestuia 
 aprobă Strategia Reţelei
 aprobă Raportul Anual de Activitate 
 alege Membrii de Onoare
 exclude membrii Reţelei

•
•
•
•
•
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Secretariatul Tehnic 

Organul de execuţie al Reţelei GEN este Secretariatul Tehnic. Secretariatul 
Tehnic este ales la propunerea organizaţiilor membre. Secretariatul Tehnic 
este format din � organizaţii neguvernamentale membre ale Reţelei. În ca
zul în care există mai mult decât � propuneri, alegerea organizaţiilor care să 
formeze Secretariatul Tehnic va fi supusă la vot în cadrul Reţelei.

Secretariatul Tehnic are următorul mandat:

 organizează Adunarea Generală
 centralizează informaţiile pentru Raportul Anual şi website
 centralizează informaţiile de la Grupurile de Lucru
 comunică cu exteriorul şi reprezintă Reţeaua GEN în diferite situaţii

Grupurile de Lucru

Modul de lucru în Reţeaua GEN se face prin participarea organizaţiilor 
 membre în Grupuri de Lucru, în care au posibilitatea să discute şi să imple
menteze Planul de Acţiuni al Reţelei. 

Grupuri de Lucru dezvoltate în Reţea:

 Strângere de fonduri
 Comunicare, lobby şi evenimente
 Monitorizarea legislaţiei şi instituţiilor

•
•
•
•

•
•
•
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Organizaţiile membre ale Reţelei GEN

Alba
Fundaţia Paem, Alba Iulia 
Date de contact:
Adresa: Str. Bucovinei nr. 6, ��00��, Alba Iulia
Punct de lucru: Calea Moţilor nr. �0, ��0���, Alba Iulia
Tel/fax: 02�8 8�8 �88; 02�8 8�� ��� (punct de lucru)
Email: PAEM@apulum.ro
Pagina web: www.apulum.ro/paem
Principalele domenii de activitate: 

 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 Selecţie şi plasare forţă de muncă
 Activităţi de protecţie socială obligatorie
 Activităţi şi servicii pentru săli de conferinţe
 Activităţi de perfecţionare 

Arad
Club BPW, Arad
Date de contact: 
Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr. �2, Arad
Tel/fax: 0�26 ��� ���
Email: aradolla@yahoo.com
Pagina web: www.bpw.org
Principalele domenii de activitate: 

 Programe care permit facilitarea intereselor femeilor din domeniul afa
cerilor, profesiilor şi artelor, în diferitele lor acţiuni

 Cooperare transfrontarieră, regională şi euroregională
 Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea programelor vizând egalitatea de 

şanse

�.
2.
�.
�.
�.

�.

2.
�.
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Bacău
Asociaţia Parteneriat pentru Viitor, Bacău
Date de contact: 
Adresa: Str. 22 Decembrie, 26A8, Bacău
Tel/fax: 0��2 ��8 ���, 02�� ��� 60� (fax)
Email: partnershipforfuture@yahoo.com
Principalele domenii de activitate: 

 Drepturile femeii
 Drepturile minorităţilor etnice
 Drepturile persoanelor infectate cu HIV
 Valori europene şi cetăţenie europeană
 Comunicarea informaţiei europene

Asociaţia pentru Integrare Europeană – REPERE, Bacău
Date de contact: 
Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr 2�, Bacău 
Tel/fax: 02�� ��0 ��0
Email: reperero@yahoo.com, repere_bacau@yahoo.com
Pagina web: www.repereong.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Programe EUROPENE de tineret
 Formare profesională a adulţilor
 Centru de limba engleză 
 Centru socialcultural comunitar 
 Centru de consiliere şi sprijin pentru persoane vârstnice

Fundaţia de Sprijin Comunitar, Bacău 
Date de contact: 
Adresa: Str. Livezilor, bl. �, sc. A, ap 2, Bacău
Tel/fax: 02�� �8� 6�8
Email: fsc@fsc.ro
Pagina web: www.fsc.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Servicii sociale, medicale şi educaţionale pentru categorii dezavantajate 
 Promovarea voluntariatului 

�.
2.
�.
�.
�.

�.
2.
�.
�.
�.

�.
2.
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Bucureşti
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Date de contact: 
Adresa: Bdul Naţiunile Unite nr. �, bl. �06, sc. A, ap. ��, sector �, Bucureşti 
Tel: 02� ��� ����; 02� ��� ��80; 0�2� 22� ��6
Fax: 02� ��� ���6
Email: info@cpe.ro 
Pagina web: www.cpe.ro 
Principalele domenii de activitate:

 Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii
 Diferenţe de gen în educaţie
 Managementul diversităţii în organizaţii
 Atragerea şi managementul fondurilor europene
 Cercetări sociologice şi campanii antidiscriminare
 Formare şi consultanţă în domeniile: dezvoltare organizaţională şi mana

gement organizaţional, comunicare, atragerea/managementul fondurilor, 
managementul resurselor umane, dezvoltarea de parteneriate, implemen
tarea legislaţiei muncii în organizaţii.

Asociaţia Civică a Romilor din România (ACRR), Bucureşti
Date de contact:
Adresa: Str. Postelnicului nr. �, ap. 6, sector �, Bucureşti
Tel/fax: 02� 222 66��
Email: office@acrr.ro 
Pagina web: www.acrr.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Securitate socială 
 Securitate economică
 Participare la viaţa politică 
 Identitate şi cultură 
 Egalitate de şanse 

Asociaţia Serviciul APEL, Bucureşti
Date de contact:
Adresa: Bdul Regina Elisabeta nr. ��, sc. �, et. �, ap. 2, sector �, Bucureşti
Tel/fax: 02� ��� 6��2; 02� ��� 6���
Email: office.b@apelngo.ro
Pagina web: www.apelngo.ro
Principalele domenii de activitate:

 Ocuparea forţei de muncă 
 Formare de formatori 
 Analiza pieţei muncii 
 Relaţii Publice

�.
2.
�.
�.
�.
6.

�.
2.
�.
�.
�.

�.
2.
�.
�.
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Caraş Severin
Fundaţia ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă, Reşita
Date de contact: 
Adresa: Str. Pandurilor nr. ��, �200��, Reşita
Tel/fax: 02�� 220 60�; 0��� 2�0 6�0
Email: resurse@yahoo.com
Pagina web: www.activityfoundation.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Programe privind educaţia tinerilor
 Programe privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă
 Programelor privind egalitatea de şanse
 Organizare sesiuni de training pentru beneficiarii fundaţiei
 Stabilire şi dezvoltare de relaţii de colaborare cu organizaţii din România şi 

din străinătate

Asociaţia Centrul de Afaceri, Reşiţa
Date de contact:
Adresa: Piaţa � Decembrie ���8 nr. �, Reşiţa 
Tel/fax: 02�� 2�0 ��0
Email: office@car.org.ro
Pagina web: www.car.org.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Formare profesională a adulţilor
 Consultanţă în afaceri
 Bursa de Mărfuri

Cluj
Institutul de Formare Economică şi Socială, Cluj Napoca 
Date de contact:
Adresa: Bdul Eroilor nr. �6, etaj �, �00�2�, ClujNapoca
Tel: 026� ��2 �2�; 026� ��� 0��; 026� ��� �8�; 026� ��� 0�� (fax)
Email: ifes@ifes.ro
Website: www.ifes.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Consultanţă specializată în: managementul calităţii şi al mediului, manage
mentul resurselor umane, management financiar, managementul proiec
telor, management organizaţional

 Furnizor de training autorizat de Consiliul Naţional pentru Formarea 
Profesională a Adulţilor

 Organizare de evenimente, conferinţe, seminarii
 Realizarea de cercetări aplicate în domenii precum: piaţa muncii, mediul 

organizaţional etc.

�.
2.
�.
�.
�.

�.
2.
�.

�.

2.

�.
�.
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Fundaţia Desire, Cluj
Date de contact: 
Adresa: Str. Vîntului nr. ��, Cluj
Tel/fax: 0�6� �0� 6��
Email: desire_foundation@yahoo.com
Principalele domenii de activitate: 

 Cercetare în domeniul ştiinţelor socioumane
 Organizare de conferinţe, seminarii, ateliere ştiinţifice naţionale şi interna

ţionale în colaborare cu programe universitare
 Publicare cărţi (studii de gen, antropologie culturală) / Editura Fundaţiei Desire
 Organizare de evenimente publice (în colaborare cu organizaţii neguver

namentale pentru femei din ţară şi din străinătate)
 Programe educaţionale oferite pentru studenţi (în mod special în dome

niul studiilor de gen şi antropologiei socioculturale)

Galaţi
Fundaţia EURO Consult, Galaţi
Date de contact: 
Adresa: Str. Universităţii nr. 6, cod 8000�8, Galaţi (adresa corespondenta)
Tel/fax: 02�6 �6� �2�
Email: silvia_panaite@yahoo.com
Principalele domenii de activitate: 

 Asistarea primăriilor din mediul rural
 Dezvoltare rurală
 Educaţie
 Stimularea afirmării femeilor din mediul rural

Gorj
Asociaţia pentru Şanse Egale, Tîrgu Jiu
Date de contact: 
Adresa: Str. Săvineşti nr. �0, Târgu Jiu
Tel/fax: 0�22 ��� ��2; 0��� 8�� 06�
Email: office@sanseegale.eu
Pagina web: www.sanseegale.eu
Principalele domenii de activitate: 

 Drepturile femeilor şi egalitatea de gen: egalitatea de gen pe piaţa muncii; 
violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor 
violenţei; campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen

 Servicii sociale: pentru copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, familii
 Cooperare internaţională: relaţii cu românii de pretutindeni, asistenţă în 

dezvoltare, schimburi culturale 

�.
2.

�.
�.

�.

�.
2.
�.
�.

�.

2.
�.
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Hunedoara
Fundaţia Conexiuni, Deva
Date de contact: 
Adresa: Al. Romanilor nr. �, cod poştal ��0�0�, Deva
Tel/fax: 02�� 2�2 �20
Email: angalital@yahoo.com
Pagina web: www.fundatiaconexiuni.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Serviciul de prevenire şi combatere a violenţei în familie (asistenţă so
cială, juridică, psihologică, medicală, îndrumare spre un adăpost de ur
genţă)

 Serviciul de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la violenţa în 
familie (campanii de educare şi informare) 

 Serviciul de prevenire şi combatere a maltratării copilului (asistenţă socială, 
juridică, psihologică, medicală, centre de zi)

 Serviciul de prevenire şi combatere a traficului de persoane (asistenţă so
cială, juridică, psihologică, medicală, îndrumare spre adăpost de urgenţă, 
campanii de informare şi educare)

 Cursuri de formare iniţială (îngrijitori bătrâni la domiciliu, babysitter)
 Cursuri de formare continuă pentru profesioniştii din domeniul social 

Iaşi
Fundaţia Pro WOMEN, Iaşi
Date de contact:
Adresa: Str. I.C. Brătianu nr. 2022, Corp C, etaj �, �000��, Iaşi 
Tel/fax: 02�2 2�0 82�, 02�2 260 ���
Email: office@prowomen.ro
Pagina web: www.prowomen.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Piaţa muncii
 GENDER – egalitatea de şanse
 Informarea şi instruirea grupurilor de persoane dezavantajate 
 Informare privind integrarea europeană

�.

2.

�.

�.

�.
6.

�.
2.
�.
�.
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Asociaţia Alternative Sociale, Iaşi 
Date de contact:
Adresa: Str. Şoseaua Nicolina nr. 2�, bl. ���, parter, Iaşi
Tel/fax: 0��2 �0� ���
Email: prevenire@alternativesociale.ro 
Pagina web: www.alternativesociale.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Protecţia copilului şi a familiei 
 Justiţie juvenilă 
 Protecţia victimelor infracţiunilor
 Asistenţă pentru reabilitare şi reintegrare socială a persoanelor aflate în 

conflict cu legea penală 
 Lobby şi advocacy 

Fundaţia EuroEd, Iaşi
Date de contact: 
Adresa: Str. Florilor �C, �00���, Iaşi
Tel/fax:02�2 2�2 8�0; 02�2 2�2 �02
Email: guest@euroed.ro
Pagina web: www.euroed.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Educaţie
 Certificări internaţionale
 Formare profesională
 Cursuri de limbi străine
 Grădiniţă şi şcoală primară

Mehedinţi
Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin, Drobeta Turnu Severin
Date de contact: 
Adresa: OP �, CP ��, Drobeta Turnu Severin
Tel/fax: 02�2 ��� 22�; 0�2� 20� 2��
Email: asociatia_arcs@yahoo.com
Pagina web: www.arcs.ro (in lucru)
Principalele domenii de activitate: 

 Programe de tineret – Centru de tineret
 Dezvoltare comunitară – Facilitare comunitară
 Educaţia adulţilor – Cursuri de formare
 Consiliere şcolară – Consiliere Educaţională

�.
2.
�.
�.

�.

�.
2.
�.
�.
�.

�.
2.
�.
�.
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Asociaţia Filantropia, Drobeta Turnu Severin
Date de contact: 
Adresa: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin
Tel/fax: 02�2 ��� 0�8
Email: filantropia_severin@yahoo.com
Principalele domenii de activitate: 

 Activităţi de interes general sau comunitar în beneficiul următoarelor ca
tegorii de persoane: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, oameni dezavantajaţi fizic, săraci şi defavorizaţi, bol
navi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile acestora, victime ale violenţei 
în familie, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate.

Neamţ
Asociaţia Pigmalion, Roman
Date de contact: 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 2�6, Roman 
Tel/fax: 02�� 208 02�
Email: reconversie@pigmalion.ro
Pagina web: www.pigmalion.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Formare şi reconversie profesională
 Informare şi consiliere profesională
 Medierea muncii

Olt
Fundaţia pentru Tineret ELMI, Slatina
Date de contact:
Adresa: Str. Vlad Ţepeş nr �0, Slatina
Tel/fax: 0�22 ��� 88�
Email: fundatia_elmy@yahoo.com 
Principalele domenii de activitate: 

 Consultanţă pentru ONGuri
 Educaţie nonformală: consilierea tinerilor în procesul de integrare socio

economică
 Campanii de promovare pentru dezvoltarea sectorului neguvernamental

�.
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Sibiu
Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen A.L.E.G., Sibiu
Date de contact: 
Adresa: Bdul C. Coposu, �0/20, Sibiu 
Str. Uzinei, ��/��, ap �, Sibiu (punct de lucru)
Tel/fax: 026� 2�2 0�8
Email: aleg_romania@yahoo.com 
Pagina web: www.alegromania.tk
Principalele domenii de activitate: 

 Consiliere psihologică acordata victimelor violenţei în familie
 Consiliere psihologică acordata persoanelor abuzate sexual
 Organizarea de cursuri, conferinţe, prezentări, întruniri publice cu rol edu

caţional legate de gen
 Organizarea de campanii publice de conştientizare pentru promovarea 

conceptului de gen
 Colaborarea cu alte ONGuri, fundaţii, instituţii

Fundaţia “Un copil, o speranţă”, Sibiu
Date de contact:
Adresa: Str. Aleea Streiu nr. 8, Sibiu
Tel/fax: 026� 2�2 ���
Email: ucos@ucos.ro
Pagina web: www.ucos.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Protecţia socială a copilului cu dizabilităţi psiholocomotorii, autist
 Combaterea violenţei în familie
 Ajutor social pentru familii aflate în dificultate 

Timişoara
Centrul Euroregional pentru Democraţie (CED), Timişoara 
Date de contact: 
Adresa: Str. Semenic nr. �0, cod �000��, Timişoara 
Tel/ Fax: 02�6 22� ���; 02�6 ��6 6��
Email: office@regionalnet.org
Pagina web: www.regionalnet.org
Principalele domenii de activitate: 

 Cooperare transfrontalieră, regională şi euroregională
 Dezvoltare de campanii de advocacy
 Programe de participare publică
 Programe de instruire: managementul organizaţiei, managementul pro

iectului, scrierea propunerilor de finanţare, management financiarconta
bil, legislaţie

�.
2.
�.

�.

�.

�.
2.
�.

�.
2.
�.
�.



��

Asociaţia Dynamis, Timişoara
Date de contact: 
Adresa: Str. Sirius nr. �B, Timişoara
Tel: 0���/ ��6 ��
Email: dynamis@dynamis.ro 
Pagina web: www.dynamis.ro 
Principalele domenii de activitate: 

 Ştiinţele sociale şi politice
 Cercetare socialpolitică
 Analiza de discurs
 Marketing politic

Asociaţia Generaţie Tânăra, Timişoara
Date de contact: 
Adresa: Str. Molidului nr. 8, Timişoara
Tel/fax: 02�6 282 �20; 02�� 2�� 6��
Email: office@generatietanara.ro
Pagina web: www.generatietanara.ro
Principalele domenii de activitate: 

 Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
 Asistenţa şi reintegrarea socială, familială, şcolară şi profesională a victi

melor traficului de fiinţe umane
 Asistarea minorilor neacompaniaţi aflaţi în centre din diferite ţări europene 
 Reintegrarea în comunitate, familie, şcoală şi viaţa profesională a tinerilor 

proveniţi din Centre de Reeducare a Minorilor
 Asistenţă solicitanţilor de azil, refugiaţilor adulţi şi minori
 Susţinerea familiilor aflate în situaţii de risc (susţinerea copiilor dezinsti

tuţionalizaţi, a copiilor străzii, a bătrânilor fără nici un sprijin din partea 
rudelor, a persoanelor cu handicap în vederea prevenirii TFU şi a redării 
stimei de sine şi a dreptului la o viaţă decentă)

 Coordonatori în Timişoara a programului «Europa la Liceu» 

Asociaţia Microregională BanatRipensis de Dezvoltare a Localităţilor
Date de contact:
Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 8�, Jimbolia, jud Timiş
Tel/fax: 02�6 �60 0�8
Email: banat_ripensis@yahoo.com
Principalele domenii de activitate: 

 Dezvoltare comunitară 
 Sprijinirea tinerilor din microregiune în desfăşurarea unor activităţi eco

nomice, sportive, sociale şi culturale
 Organizarea de evenimente multiculturale şi multietnice pentru locuitorii 

microregiunii, în parteneriat cu administraţiile locale şi cu organizaţiile 
nonguvernamentale similare din ţară şi din ţările vecine 
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Vrancea
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar, Focşani
Date de contact: 
Adresa: Str. Republicii nr. �, Focşani
Tel/fax: 02�� 2�� 8�0; 0��� �0� ���; 0��� �0� ��2
Email: apc@focsani.rdsnet.ro
Pagina web: www.programdialog.ro; www.vrancea.info/bccfocsani
Principalele domenii de activitate: 

 Acordare consultanţă şi asistenţă grupurilor de cetăţeni/individual în re
laţia cetăţean – instituţii publice (formularea şi urmărirea de petiţii, organi
zarea de întâlniri publice, constituire Asociaţii de Proprietari)

 Oferirea de informaţii specifice publicului larg cu privire la rolul şi atribu
ţiile instituţiilor publice

 Acordarea de consultanţă în management organizaţional altor structuri 
asociative

 Campanii de educaţie civică în rândul cetăţenilor
 Implicarea în elaborarea strategiei de dezvoltare locală
 Elaborarea strategiei de mediu pentru municipiul Focşani
 Promovarea parteneriatului intrasectorial pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţiii
 Implicarea cetăţenilor în elaborarea politicilor publice şi în rezolvarea pro

blemelor comunităţii
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Ceți oferă Rețeaua GEN?

INFORMARE ŞI EXPERTIZĂ

Informaţie și resurse despre egalitatea de șanse pe siteul www.gendernet.ro 
Expertiza în domeniul egalităţii de șanse, prin intermediul membrilor săi – 
organizaţii cu experienţă din întreaga ţară

RESURSE

 Informaţii despre legislaţia naţională şi europeană în vigoare în 
domeniu

 Informaţii despre principalele instituţii cu responsabilităţi în do
meniul combaterii discriminării de gen în România şi la nivelul 
Uniunii Europene

 Manuale şi resurse electronice în domeniu
 Informaţii despre principalele organizaţii neguvernamentale din 

România şi din Uniunea Europeană cu activitate în domeniu
 Informaţii despre alte reţele naţionale şi europene cu mandat 

similar

PARTENERIATE ŞI PROIECTE ÎN COMUN

Posibilitatea de a lucra împreună în domeniul egalităţii de şanse. Reţeaua 
GEN este deschisă pentru colaborarea cu:

 alte organizaţii neguvernamentale
 alte reţele de organizaţii neguvernamentale
 instituţii publice şi autorităţi
 orice persoane şi/sau instituţii interesate.

•

•

•
•

•

–
–
–
–
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Websiteuri utile

Websiteuri dezvoltate de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate

www.cpe.ro
www.gendernet.ro 
www.cpe.ro/managementul_diferentelor
www.cpe.ro/sindicate_patronate 
www.managementuldiversitatii.ro 
www.hartuiresexuala.ro 
www.reformapensiilor.ro
www.gendermainstreaming.ro

Alte websiteuri 

http://ec.europa.eu/romania – Reprezentanţa Comisiei Europene în România
www.anes.ro – Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi
www.cncd.org.ro – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
www.inspectiamuncii.ro – Inspecţia Muncii
www.anpf.ro – Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
www.anitp.mai.gov.ro – Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
www.europa.eu.int – Uniunea Europeană
www.coe.int – Consiliul Europei
www.womenlobby.org – European Women’s Lobby
www.ilo.org – Organizaţia Internaţională a Muncii
www.antitrafic.ro 
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Fişă de Proiect

Gen, Egalitate, Nediscriminare! – Dezvoltarea reţelei informale a ONGurilor GEN
 
Proiectul este desfăşurat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE în parteneriat cu Fundaţia Pro 
WOMEN, Iaşi şi Centrul Euroregional pentru Democraţie – CED,Timişoara.

Scopul proiectului vizează consolidarea şi creşterea capacităţii reţelei de ONGuri G.E.N. de aşi îndeplini 
misiunea şi obiectivele asumate şi de a deveni unul dintre actorii influenţi în domeniul integrării egalităţii 
de gen în politicile publice naţionale şi locale. 
Data de finalizare a proiectului: Noiembrie 200�
Beneficiari direcţi ai proiectului: Cele �� de ONGuri membre ale reţelei G.E.N. şi reprezentanţii lor 
Activităţile principale ale proiectului:

 Organizarea (şi desfăşurarea) Adunării Generale a Reţelei G.E.N. pentru adoptarea mecanis
melor de funcţionare a Reţelei şi a Planului de Acţiune pe termen scurt şi mediu; 

 Organizarea (şi desfăşurarea) a � sesiuni de training pentru toţi membrii Reţelei destinate 
creşterii capacităţii organizaţiilor membre de a deveni sustenabile prin instruire specifică;

 Organizarea (şi desfăşurarea) unei Mese Rotunde unde reprezentanţi a � mari reţele euro
pene vor expune organizaţiilor membre ale reţelei GEN modalităţile lor de lucru, drepturile 
şi responsabilităţile membrilor lor, precum şi avantajele ce decurg din apartenenţa la o mare 
reţea europeană.

Participanţii în proiect vor beneficia de următoarele traininguri:
Training I: Funcţionarea Fondurilor Structurale şi modalităţi de accesare
Training II: Project Cycle Management ca metodă de coordonare a proiectelor finanţate prin Fondurile 
Structurale
Training III: Dezvoltare şi sustenabilitate organizaţională
Training IV: Advocacy şi lobby

Rezultate ale proiectului:
Statutul celor �� de ONGuri membre ale reţelei G.E.N. se va îmbunătăţi prin:

 creşterea şi îmbunătăţirea capacităţii fiecărei organizaţii membre de a lucra în parte
neriat pentru susţinerea misiunii reţelei şi a intereselor comune;

 dezvoltarea capacităţii instituţionale a reţelei GEN;
 creşterea expertizei şi experienţei organizaţiilor membre şi a reţelei în domenii precum: 

cunoaşterea mecanismelor de funcţionare şi de accesare a Fondurilor Structurale; dezvoltarea 
şi promovarea parteneriatului între organizaţiile membre pentru derularea unor proiecte de 
succes; cunoaşterea şi dobândirea abilităţilor de aplicare a celei mai cunoscute metode de 
management de proiect (Project Cycle Management); dezvoltarea organizaţională pentru 
asigurarea sustenabilităţii; 

 creşterea gradului de informare a organizaţiilor membre.
Proiectul este finanţat de Comunitatea Europeană, prin Programul Phare – Societatea Civilă, Compo
nenta � – Dezvoltarea Sectorului ONG şi de Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE, cu un buget în 
valoare de ��.8�� euro, din care 68.800 reprezentând contribuţia Uniunii Europene.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială 
şi economică compusă din 2� ţări. Statele Membre au decis 
împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 
�0 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, tole
ranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune 
să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoa
rele de dincolo de graniţele ei.
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