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PREAMBUL

Asociația ANAIS este o asociație înființată la finalul anului 2011 și al cărei scop

principal îl reprezintă promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor,

copiilor și tinerilor. Asociația își propune să acționeze pentru modificarea

politicilor și legislației în beneficiul femeilor. 

Activăm în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice  prin dezvoltarea de

servicii și implicare la nivel de politici publice în domeniu. 

Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat colaborări la nivel local și național

atât cu instituții publice cât și cu organizații neguvernamentale care luptă pentru

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. La nivel național facem

parte din „Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”

alături de peste 20 de organizații. 

Anul 2020 ne-a pus pe toți la grea încercare, ne-a constrâns pe toți să ne

reorganizăm activitățile, obiceiurile, viețile, trezindu-ne cu toții într-o realitatea

atât de diferită de normalitatea pe care o cunoșteam.

Activitatea Asociație nu a fost suspendată, am cautat soluții și ne-am adaptat

serviciile astfel încât să putem răspunde cererilor de ajutor.

Făcând o analiză retrospectivă a anului ce s-a încheiat, au fost evidente o serie de

diferențe în raport cu activitatea noastră și anume: a scăzut numărul

beneficiarelor pe care le-am asistat la sediul asociației, a crescut considerabil

procentul celor ce au beneficiat de terapie și consiliere online și a fost

înregistrată o creștere a numărului apelurilor telefonice.

Dincolo de dificultățile pe care le-a traversat, am reușit să ajungem la un număr

mare de beneficiare chiar și în acest context dificil, iar pentru aceasta suntem

recunoscătoare.

2020 ne-a învățat că, noi oamenii, suntem întotdeauna capabili să găsim soluții,

resurse în noi și în jurul nostru și împreună putem face să ne fie bine, să fim unii

pentru alții suport.

DESPRE ASOCIAȚIA ANAIS
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Din dorința de a alinia România la standardele europene, fie că vorbim de educație, informare

sau servicii sociale ne-am alăturat rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe,

din care facem parte ca și membru activ.

Sprijinim inițiativele și programele organizațiilor internaționale precum Vital Voices, Global

Rights for Women, Avon Foundation, alături de care am colaborat pentru desfășurarea și

implementarea unor acțiuni și proiecte locale ce au vizat România. 

Principalele noastre proiecte și acțiuni sunt: “Stop violenței în familie” – oferind gratuit

victimelor violenței domestice consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la

drepturile acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție și consiliere psihologică

(individuală și grup suport) și “Plus valoare pentru copiii noștri” – un proiect educativ desfășurat

în unități de învățământ din București ce presupune întâlniri cu elevii din clasele a- VII-a și a –

VIII-a și specialiștii Asociației în care se dezbat teme precum violența domestică,  egalitatea de

gen, drepturile omului, traficul cu minori în contextul traficului de persoane, problematica

persoanelor refugiate, consumul de droguri la minori, dependența de telefon și de jocurile pe

calculator, bullying-ul în școli, profesii noi în România – cum se realizează recrutarea de

personal, dar și alte subiecte de interes pentru elevi“. 

Participăm activ la acțiuni și demersuri pentru schimbarea și îmbunătățirea legislației în

domeniul violenței împotriva femeilor, pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate

nevoilor victimelor și soluții pentru ca acestea să trăiască o viața fără violență atât în mediul

public cât și în cel privat.

03 |  Raport  de act ivi ta te  2020

Persoanele fizice care au ales să doneze către Asociația

ANAIS, să direcționeze cei 3,5% din impozitul pe veniturile

realizate sau să își doneze ziua de naștere pe platforma

Galantom.

Avon Foundation for Women

UNHCR România

Filia.die frauenstiftung - Oak Emergency Grant

Jysk România

LDS Charities România

Mid Europa Partners

NE-AU AJUTAT SĂ CREȘTEM ÎN 2020:



https://izoleazaviolenta.ro/

Campania este realizată de Centrade Cheil împreună cu Asociatia ANAIS. Colaborarea cu

Centrade Cheil a început în 2019 prin campania „Voci Netacute”, prin care femei cu povești

reale au împrumutat în mod simbolic vocea lor pentru a ilustra momentele de violență atât de

des întâlnite în filmele mute de acum mai bine de un secol. Cu ocazia ridicării restricțiilor de

folosire a acestor producții începând cu 1 ianuarie 2019 a fost posibil ca ”Voci Netăcute” să

dea glas imaginilor. Filmul rezultat a fost shortlistat la Festivalul de Film de la Cannes, iar

campania a câștigat multiple premii la festivaluri de comunicare interne și internaționale,

inclusiv un Aur la prestigiosul festival London International Awards.

Campania a fost lansată pe data de 1 Aprilie 2020 pentru a trage un semnal de alarmă cu

privire la violența domestică care s-a amplificat odată cu izolarea impusă ca măsură de

combatere a răspândirii virusului COVID-19. Izolează violența vine în sprijinul victimelor cu

diverse sfaturi de la specialiștii colaboratori ai asociației reunite pe www.izoleazaviolenta.ro.

De la sfaturi de natură juridică, la sfaturi practice pentru victime și rudele lor în acest context

de izolare obligatorie la domiciliu. Platforma include și mesaje de încurajare ale femeilor care

au reușit să scape cu bine din diverse scenarii de violență sau relații toxice.

CAMPANIA IZOLEAZĂ VIOLENȚA
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Campania #IzoleazaViolenta a fost premiată cu Best Ads on TV Top Six of the Week /

AdForum Best Print / White Square Belarus Finalist / ACT Responsible Tribute 2020

Winner, Webstock Awards Bronze Integrated Campaigns.



Campania a constat și în realizarea unor webinarii tematice ce au fost transmise live pe pagina

de Facebook, înregistrarea acestora fiind disponibilă pe pagină și după încheierea sesiunilor

live. Sub sloganul #IzoleazăViolența și cere #AjutorAnonim seria de live-uri au fost

concepute să ajute persoanele interesate să participe și să adreseze întrbări fără a le pune în

pericol. Evenimentele au fost concepute astfel încât să poată participa oricine și dintr-un

browser incognito sau fără să fie logat pe Facebook. 

- 8 Mai 2020  - Primul webinar a avut ca subiect de discuție metodele de gestionare și

soluționare a disputelor domestice și a fost susținut de Adela Szenteș - psihoterapeut și

colaborator al Asociației.

- 13 Mai 2020 – Cel de al doi-lea webinar a avut printre subiectele discutate informații despre

demersurile legale de separare și eventuala nevoie de a obține un ordin de protecție. Avocatul

colaborator al Asociației ANAIS avocat Giulia Crișan a răspuns la întrebări.

- 5 Iunie 2020 – Al trei-lea webinar a fost susținut de cei doi colaboratori ai Asociației  Adela

Szentes - psihoterapeut și Giulia Crișan - avocat care au răspuns la întrebări legate de metode

de gestionare și soluționare a disputelor domestice, demersuri legale de separare și eventuala

nevoie de a obține un ordin de restricție.

- 20 August 2020 cel de al patru-lea și ultimul webinar organizat în cadrul campaniei susținut

de colaboratorul Asociației  Giulia Crișan - avocat care a oferit informații juridice cu privire

la ordinul de protecție provizoriu emis de către poliție alături de invitatul special, un

reprezentat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
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Campania a fost lansată la începutul lunii iulie 2020 și

reprezintă rezultatul unei colaborări între  JYSK România și

Asociația Anais, prin care ne-am propus să aducem în fața

publicului subiectul violenței domestice și efectele sale asupra

victimelor și apropiaților victimelor. Nevoia de informare

asupra acestui fenomen în perioada de izolare și distanțare

socială a fost și este mult mai ridicată.

CAMPANIA ACUM ȘTII!
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https://acumstii.ro/

Platforma www.AcumStii.ro conține informații utile pentru

victimele violenței domestice, pentru familiile și prietenii lor,

dar și pentru publicul larg, care nu trebuie să privească

nepăsător acest fenomen.

Seria de interviuri video-uri „Acum știi”, în care Adela Szentes

(psihoterapeut), Giulia Crișan (avocat) și Carmen Nemeș

(președintele Asociației Anais) oferă răspunsuri la întrebări

legate de violența domestică reprezintă o resursă foarte

importantă pentru cei care accesează platforma. De ce sunt

victimele captive într-o relație abuzivă, cât de util este un ordin

de protecție, ce poate dispune un ordin de protecție, există un

portret al agresorului dar și alte întrebări primesc răspuns pe

platforma Acum Știi.



Lansarea volumului 

„VIOLENȚA DOMESTICĂ. PARADIGME ȘI PRACTICĂ JUDICIARĂ”

 

Cea de a doua lucrare de specialitate lansată de Asociația ANAIS  în domeniul violenței

domestice. Lansarea a avut loc pe data de 08 Octombrie 2020, la Muzeul Colecțiilor de Artă

din București bucurându-se și de sprijinul Ambasadei Spaniei la București.

 

Lucrarea, coordonată de Av. Carmen Nemeș

alături de Av. Giulia Crișan și realizată cu

sprijinul unor specialiști din arii de expertiză

precum psihologie, egalitate de gen,

multiculturalism sau problema refugiaților, își

propune să vină în sprijinul practicienilor

abordând subiecte ce au ca scop explicarea

paradoxurilor, demontarea unor mituri sau

analiza anumitor conduite care ar trebui evitate,

invitându-i astfel pe aceștia să analizeze cazurile

de violență domestică mai departe de trauma

fizică a victimelor.

protecție, construind astfel o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă cu victimele după

soluționarea cererii privind emiterea ordinului de protecție.

Pe lângă spețele culese din practica juridică a Asociației ANAIS, lucrarea prezintă violența

domestică din perspectiva unor specialiști din alte arii de expertiză, încercând astfel să

definească într-un mod complex și cât mai clar fenomenul.

Lucrarea a fost realizată cu sprijinul financiar al LDS Charities România.
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Lucrarea prezintă extrase din hotărâri

judecătorești, ce cuprind ordine de protecție

însoțite de comentariile coordonatoarelor, dar și

evoluția cazurilor după obținerea ordinului de 



”SUPORT PENTRU PREVENIREA ȘI

RĂSPUNSUL LA VIOLENȚA SEXUALĂ ȘI DE

GEN” 

 

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu UNHCR și a

avut ca scop optimizarea capacității de identificare,

răspuns și raportare a cazurilor de violență sexuală și

de gen în rândul specialiștilor care lucrează cu

solicitanți de azil și refugiați.

În cadrul proiectului, Asociația ANAIS și UNHCR

România au desfășurat mai multe întâlniri cu

specialiștii din cadrul ONG-urilor și al structurilor

Inspectoratului General pentru Imigrări care își

desfășoară activitatea în Centrele Regionale de

Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din

România cu scopul de a identifica nevoile de formare

în domeniul violenței sexuale și de gen a a acestora.

Proiectul s-a încheiat cu organizarea unui training pe

în perioada 3 – 4 decembrie 2020, temele abordate au

fost prezentate de profesioniști din diferite domenii.

Un avocat, un psiholog, un specialist în servicii

pentru victimele violenței domestice, un specialist în

domeniul migrației și azilului, o activistă pentru

drepturile femeilor musulmane și un reprezentant al

Poliției Române.
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Printre activitățile proiectului mai

menționăm realizarea unui material suport

pentru training sub forma uni caiet de

lucru pentru specialiști și furnizarea unui

set de recomandări practice, bazate pe

rezultatele din cadrul proiectului, pentru a

spori răspunsul și  protecția pentru

cazurile violența sexuală și de gen.



Participare și implicare în organizarea marșului ajuns la a 6-a ediție “Împreună pentru siguranța

femeilor!” organizat în București de Rețeaua VIF. Anul 2020 a făcut ca marșul să fie organizat

în mod simbolic prin prezența fizică a unui număr redus de reprezentante ale societății civile

care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor în Parcul

Colțea, unde în anii precedenți era punctul de plecare al marșului către Piața Victoriei. Astfel că

în date de 25 octombrie 2020 începând cu ora 15:00 acțiunea publică de sensibilizare și de

protest împotriva violenței asupra femeilor “Împreună pentru siguranța femeilor și în timpul

pandemiei!” a fost transmisă online pe paginile de Facebook Centrul FILIA și Feminism

România. S-au alăturat, online, și colege din diverse puncte din țară – de la Asociația SPICC din

Timișoara, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii din Târgu Mureș, A.L.E.G Sibiu

și Artemis de la Cluj.
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CAMPANIE DE INFORMARE ȘI

SENSIBILIZARE ASUPRA

FENOMENULUI VIOLENȚEI

DOMESTICE ÎN COLABORARE CU

EDITURA NEMIRA

 

https://blog.nemira.ro/vanatai-ascunse-ce-nu-stii-despre-

violenta-domestica-te-poate-ucide?

fbclid=IwAR1aVsuzoxktIwPAcpTxI5ewOZUFpLWvwB8SQy

2foHnQVOG-4VZ9FfSSvso  

Editura Nemira a lansat în luna septembrie 2020 volumul Vânătăi ascunse: Ce nu știi despre

violența domestică te poate ucide. Cartea jurnalistei Rachel Louise Snyder despre fenomenul

„terorismului intim“ și extinderea violenței domestice în SUA, cu studii de caz, analize și

portrete, istorii personale și miturile care înconjoară această temă în discursul public:

transformarea victimei în vinovat, violența recurentă la agresori, ideea că violența domestică e o

chestiune tabu.

Cu ocazia publicării acestei cărți, editura Nemira a derulat alături de Asociația Anais o

campanie de informare și sensibilizare pe subiectul violenței domestice

”MARȘUL ”ÎMPREUNĂ PENTRU

SIGURANȚA FEMEILOR ȘI PE TIMPUL

PANDEMIEI!”

 

https://violentaimpotrivafemeilor.ro/astazi-a-avut-loc-

manifestatia-impreuna-pentru-siguranta-femeilor-si-pe-

timpul-pandemiei/



 

• Participarea avocatei colaboratoare Giulia Crișan, la workshop-ul pe tema violenței domestice

organizat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în parteneriat cu Promenada

Mall în cadrul unei ample campanii de informare și prevenire pe teme sociale de interes public.

Întâlnirea a avut loc pe data de 27 februarie 2020. 

• 9 martie 2020, specialistul avocat al Asociației ANAIS a susținut un workshop cu tema

”Drepturile femeilor. Între respectare și abuz” pentru angajatele companiei Always Designing for

People.

• Organizarea și participarea la întâlniri și grupuri de suport alături de Asociația A.L.E.G în cadrul

proiectului Și eu reușesc!, cu sprijinul aceluiași partener 2 beneficiare au primit sprijin pentru

copiii acestora în vederea desfășurării în condiții optime a cursurilor on-line prin achiziționarea de

dispozitive electonice necesare (tablete). 

• Participare în cadrul Forumului învingătoarelor organizat în cadrul programului #ȘiEuReușesc

derulat în România de către Asociația A.L.E.G.

ALTE EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI

Celebrarea Zilei femeii cu machiaje realizate de

talentate make-up artiste de la Școala de machiaj

Paulina Buldumea în decorul călduros al Ceainăriei

SanThe unde pentru câteva ore, participantele au

vorbit despre relații, copii, dar și despre ele, despre

fragilitate și putere, despre luptă și victorie, despre

curajul de a fi femeie. 

Cu ajutorul partenerilor - Femeile din diaspora

„Asociația Maramureș din Torino”, Pfizer, Perfect

Care Distribution, Avon România - am putut oferi

fiecăreia flori și un cadou special.
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• Organizarea de întâlniri recreative zilnice în perioada stării de urgență pentru participantele la

grupurile de suport, întâlniri susținute atât de colaboratorul psihoterapeut Adela Szenteș cât și de

beneficiare. Întâlnirile au abordat diferite nevoi ale beneficiarelor precum: pilates – exerciții

corporale / respirație conștientă, aerobic, mindfulness, exerciții de respiarție conștinetă/ mediații/

grup de rugăciune/ interiorizare/ echilibrare în plan, fizic/ psihic/ spiritual și altele.

• Distribuirea unui număr de 40 de pachete cadou pentru beneficiare cu produse oferite de Sephora

România, echipa feminină de fotbal Carmen București și Femeile din diaspora „Asociația

Maramureș din Torino”

• Distribuirea unui număr de 100 de kituri de igienă pentru beneficiarele Asociației și copii lor,

kituri ce conțineau măști de unică folosință (pentru adulți și copii), spirt, dezinfectant pentru

mâini. În cadrul aceleași finanțări centrul de consiliere a fost pe toată durata funcționării

aprovizionat cu produse sanitare de protecție (măști, mănuși, viziere) și dezinfectanți pentru mâini

și suprafețe. Acestea au fost posibile cu sprijinul financiar al Filia.die frauenstiftung în cadrul Oak

Emergency Grant.

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 

 

Rezultate:

• 85 de beneficiare noi

• 20 ordine de protecție depuse, 13 admise, 6 respinse, o renunțare la judectă

• Peste 600 de apeluri telefonice, mailuri, mesaje pe rețelele de socializare, chat 

• 45 de consilieri on-line în timpul stării de urgență generată de pandemia de COVID-19,

inclusiv sprijin în redactarea cererilor pentru emiterea ordinelor de protecție sau alte documete

juridice și asigurarea reprezentării în fața instanței de judecată pentru obținerea ordinelor de

protecție

• 43 beneficiare care au participat la peste 400 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie

individuală, atât online cât și fizic

• Peste 130 de ore dedicate întâlnirilor grupurilor de suport:

- 8 întâlniri ale grupului de suport cu întâlniri fizice la sediul asociației  în perioada ianuarie-

februarie cu participarea a 15 beneficiare

- 12 întâlniri ale grupului de suport organizate online în timpul stării de urgență cauzată de

pandemia de Covid-19 în perioada martie-mai cu participarea a 15 beneficiare

- 7 întâlniri ale grupului de suport organizate în starea de alertă în parcuri în perioada iunie-iulie

cu participarea a 10 beneficiare

- 7 întâlniri ale grupului de suport cu participarea beneficiarelor noi alături de beneficiare vechi

organizate în perioada septembrie-octombrie online si la sediul asociației, au participat în total 12

beneficiare

- 8 întâlniri ale grupului de suport organizate on-line în perioada noiembrie- decembrie cu

participarea a 8 beneficiare

- 6 întâlniri ale grupului de suport pentru adolescente organizate on-line cu participarea a 4

adolecente
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