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Campania “Voci Netăcute”
https://vocinetacute.ro/

O campanie realizată în parteneriat cu agenția de publicitate Centrade Cheil, regizat de Ioana
Mischie.  Un proiect cinematografic în care 7 victime ale violenței domestice rup tăcerea și
dublează filmele mute, dând voce personajelor. Filmul “Voci Netăcute” are aproximativ 40 de
minute și este împărțit în 7 capitole. Imaginile din fiecare capitol sunt luate din 7 filme mute
diferite. 
 
- Proiecția filmului a avut loc în cinematograful Elvire Popesco pe 6 martie, în prezența presei
și a Monicăi Bârlădeanu, ambasadoarea campaniei “Voci Netăcute”.
- Vizionarea publică a fost timp de 3 zile, în perioada 29-31 martie, la Galeria Kube Musette,
(Calea Victoriei nr. 114).
 
-   Campania a beneficiat și de sprijinul studioului de producție StudioSet, al agenției de
producție digitală Atelierul de Internet și a Institutului Francez, comunicată de Bad Unicorn.
- Parteneri media au fost: Magic Fm,  Revistele Psychologies, Elle, Avantaje.
 
- În paralel cu campania de promovare a filmului a fost activă campania de donare prin SMS în
perioada Martie – Iunie 2019. A fost alocat pentru această perioadă numărul scurt 8833, prin
transmiterea unui mesaj cu textul  “NETĂCERE” s-au putut dona  2 euro pentru susținerea
activității Asociației. Au fost transmise 2112 mesaje.
 
- Filmul a câștigat aprecierea  celor mai prestigioase festivaluri  internaționale și locale de
profil.
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”Femeia ca o pradă”
 https://stirileprotv.ro/stiri/femeia-ca-o-prada/
 
Implicare activă prin specialiștii asociației în seria de reportaje realizate de Elena Lasconi,  PRO
TV, în cadrul Campaniei ”Femeia ca o pradă”. O serie de reportaje care rezintă diferite aspecte
ale problematicii violenței domestice  din România, povești de viață ale femeilor învingătoare,
opiniile specialiștilor din diferite domenii.

https://vocinetacute.ro/
https://stirileprotv.ro/stiri/femeia-ca-o-prada/


”Stop violenței în familie”

115 beneficiari noi
20 de ordine de protecție (17 admise și 3 respinse)
Circa 500 de solicitări/consilieri telefonice, email, chat și 
Facebook 
35 beneficiari care au participat la ședințe de consiliere
psihologică individuală și grupuri suport

În cadrul celor două servicii sociale au fost înregistrați un
număr total de 165 de beneficiari victime ale violenței
domestice. Apelurile telefonice, solicitările prin email, telefon,
chat, rețele de socializare au fost de peste 500. 
 

”Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor

violenței domestice Casa INVICTA”
 
Activitatea centrului a încetat la 1 Mai 2019
Serviciu social cu program de funcționare 24h/24h. 
Centrul a mai funcționat în perioada ianuarie-aprilie 2019. Au
beneficiat de servicii specializate de găzduire temporară,
consiliere și îndrumare socială, juridică și psihologică, hrană,
asistență medicală un număr de  50 de beneficiari (20 adulți și
30 minori).
Serviciul social și-a încetat activitatea la data de 1 Mai 2019
din lipsa finanțării.
 

”Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea

violenței în familie”
 
S-au oferit servicii specializate de consiliere și îndrumare
socială, consliere psihologică individuală și în cadrul
grupurilor de suport, consiliere juridică și asistare în fața
instanței de judecată în vederea obținerii unui ordin de
protecție pentru:
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”Cel mai bun partener”
 
Distincția ”Cel mai bun partener” a fost oferită Asociației ANAIS în cadrul evenimentului de
deschidere a Săptămânii prevenirii criminalității organizat de Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București în luna octombrie. Distincții au primit și alte organizații implicate în
activitățile de prevenire de pe raza Municipiului București. Este al cincilea an când Asociația
ANAIS primește această distincție din partea DGPMB. Prin eforturi comune reușim să ajungem cu
informații și materiale informative direct la persoanele aflate în nevoie, victime ale violenței
domestice.

Marșul “Împreuna pentru siguranța femeilor!”, ediția a V-a – 19 Octombrie 

Implicare activă pentru îmbunătățirea și modificarea legislației în domeniul prevenirii
și combaterii violenței domestice

 

https://violentaimpotrivafemeilor.ro/marsul-impreuna-pentru-siguranta-femeilor-editia-a-v-a/
https://www.facebook.com/events/2328290947423149/
 

Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul ”Credeți-ne!”. Organizatorii au atras atenția asupra
descurajării femeilor de a raporta violența din cauza inaccesibilității  serviciilor și a lipsei de
încredere cu care sunt tratate. Evenimente similare au avut loc concomitent în patru orașe din
țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași și au participat peste 2000 de persoane. Asociația
ANAIS a avut rol de coorganizator alături de organizațiile membre în Rețeaua națională pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

 

 
Aport adus prin specialiști  asociației cu privire la modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea
și combaterea violenței domestice în luna octombrie, respectiv modificarea textului de lege al  art.
30 alin. (1) ”Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecție este supusă numai apelului ...” în
”Hotărârea prin care se soluționează cererea de emitere a ordinului de protecție este supusă
numai apelului ...”. O modificare de exprimare care asigură o mai bună aplicare a legii în favoarea
victimei înlăturând posibilitatea de respingere a apelului formulat împotriva unei hotărâri
judecătorești de respingere a unei cereri privind emiterea ordinului de protecție.
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Activități și rezultate

https://www.facebook.com/events/2328290947423149/
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Campanie regională de sensibilizare
împotriva violenței bazate pe gen în 3
țări - România, Bulgaria și Ungaria 

 
O campanie inițiată de OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe)
desfășurată pe durata a trei săptămâni (25
Noiembrie – 10 Decembrie) în cele trei state.
 
Promotorii  campaniei în România au fost:
Asociația Anais, Fundația Sensiblu
Inspectoratul General al Poliției Române și
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse.
 
 
 

 
Campania a reprezentat ultima fază a unui proiect implementat în cele trei state în ultimii
doi ani, respectiv ”Strategii și practici eficiente de justiție penală pentru combaterea
violenței de gen în Europa de Est”. Campania a vizat atât polițiștii ca fiind primii care intervin
în cazurile de violență cât și publicul larg, inclusiv victimele și agresorii.
 
Afișe, spoturi TV și radio au fost diseminate la nivel național, cu scopul de a sensibiliza
publicul și pentru a încuraja raportarea cazurilor de violență. Prin intermediul campaniei a
fost promovată și numărul unic de asistență gratuită la nivel național 0800 500 333 ca
serviciu de sprijin disponibil pentru cei care se confruntă cu violență bazată pe gen.

Sesiune de informare a polițiștilor din Brăila

Sesiuni de informare cu polițiștii în cadrul ISOP (Institutul de Studii pentru Ordine
Publică)

 
În luna noiembrie avocatul asociației a participat alături de reprezentanții Inspectoratului General
al Poliției Române la sesiunea de formare a polițiștilor din orașul Brăila. Sesiunea a fost
organizată de către IGPR  pe tema violenței domestice.
 

 
Discuții pe tema emiterii ordinului de protecție provizoriu, rolul și atributiile polițistului în
emiterea ordinului de protecție provizoriu, modul în care se interacționează cu victima, soluțiile pe
care le dispune procurorul cu privire  la ordinul de protecție provizoriu, analiza unor spețe care
vizau cazuri în care s-au/nu s-au emis ordine de protecție provizorii,   sunt subiecte abordate în
cadrul sesiunilor de informare care au avut loc în luna decembrie.
 
 
 



Ateliere de dezvoltare personală pentru comunitatea #ȘiEuReușesc București

Continuarea parteneriatului cu instituția Avocatul Poporului

 
În perioada octombrie-decembrie au avut loc mai multe ateliere de dezvoltare personală
pentru învingătoarele comunității #ȘiEuReușesc București (Rețeaua învingătoarelor).
Asociația și-a adus aportul la crearea și contribuie activ la consolidarea comunității
învingătoarelor din București alături de Asociația A.L.E.G. din Sibiu, inițiatorul și coordonatorul
programului (sieureusesc.ro) .
 

 
Participarea activă a specialiștilor din cadrul asociației în echipele de vizitare ale Domeniului
pentru prevenirea torturii (MNP) din cadrul Avocatului Poporului și a altor conferințe și
ateliere organizate de instituție pe tema drepturilor omului.
 
 
 
 
 
 

5

 

Atelier practic privind asistența victimelor violenței sexuale și de gen (SGBV) în contextul
azilului, 17-18 septembrie  

 
 

 
Atelier organizat de UNHCR în cadrul căruia reprezentanții Asociației (avocat și psiholog clinician)
au abordat teme precum: Prezentarea contextelor naționale și a cadrului de lucru cu privire la
identificarea, prevenirea cazurilor de violență sexuală și de gen și asistența victimelor/
Identificarea cazurilor de violență sexuală și de gen: efecte asupra victimelor, provocările cu
privire la identificarea și referirea victimelor către mecansime  de asistență, crearea unui spațiu
sigur, evaluarea și managementul riscurilor/ Mecanisme de răspuns  la cazurile de violență
sexuală și de gen/ Abordarea integrată a oricărei intervenții: răspunsul multi-sectorial
(legal/juridic; psiho-social; medical; protecție și siguranță) și altele.

https://www.facebook.com/events/2328290947423149/
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Participarea expertului avocat al asociației ca speaker la Conferinta internatională-
“Dreptul la informare și servicii de sprijin pentru victimele infracțiunilor”,  organizat de
Centrul de Resurse Juridice.

Participare, alături de alte ONG-uri în domeniu la atelierul "Rolul femeii în obținerea păcii"
organizat și susținut de către  International Women's Peace Group cu sprijinul Asociației
ANAIS. Ulterior aceștia au organizat și un concurs de desene tematice, la nivel
internațional, pentru elevii din școli. La acest concurs au participat, din partea Romaniei,
elevi ai Scolii Gimnaziale Româno-Finlandeze, care au realizat și transmis mai multe lucrari
de pictură pe tema impusă. Lucrarile au fost apreciate de către organizatori.

Participarea expertului avocat al asociației  ca speaker la   Masa rotundă organizată de
UNHCR și Consiliul Europei cu tema ”Prevenirea, combaterea și răspunsul la violența
sexuală și de gen și la traficul de persoane în contextual azilului și migrației„

 Prezentarea exemplelor de bune practici în prevenirea și combaterea violentei împotriva
femeilor/femeilor în vârstă în cadrul  Conferinței finale a Proiectului “SAFE- A SAFE LIFE
FOR OLDER WOMEN “, organizată de DGASMB și Asociația Habilitas.

Prezentarea modelelor de bune practici  în furnizarea serviciilor sociale destinate
victimelor violenței domestice – în cadrul dezbaterii „Paradoxul dintre existența unei
legislații eficiente și amplificarea fenomenului violenței domestice” organizată de către
Institutul Roman pentru Depturile Omului (IRDO) și Asociația Femeilor din România-
Impreună ( AFRI)

Seminarii/ateliere/conferințe:
 

 

 

 

 



”PLUS VALOARE PENTRU COPIII NOȘTRI”

În perioada octombrie - decembrie au avut loc sesiuni de informare cu privire la problematica,

consecințele și modul de sancționare a actelor de violență domestică pentru cadrele didactice

din cadrul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeze și a Școlii Step by Step, 94 cadre didactice

care au participat 

 În perioada octombrie - decembrie au avut loc sesiuni de informare cu privire la 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 elevii din clasele a VII
–a și a VIII-a ai Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeze. Au fost implicați specialiști din cadrul
Poliției București, ONG-uri, UNHCR România, psihologi și avocați. Au participat 113 elevi.
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În luna octombrie elevii claselor a-VII-a și a-VIII-a ai Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză care
au participat la sesiuni de discuții pe teme privind violența domestică,  s-au arătat interesați de
temele discutate  și pentru a veni în sprijinul  celorlalți colegi  au creat  în cadrul echipei de
redacție a școlii un material informativ. Flayerul rezultat în urma muncii în echipă
transmite  mesajul lor  dar și câteva informații despre violența domestică și unde pot cere
ajutor. Flayerul a fost realizat în integralitate de către elevi, aceștia  au folosit
o grafică sugestivă, dar și texte cu mesaje directe și clare, precum: ”NU este normal, NU ești
singur, NU este vină ta”, “NU ÎȚI FIE TEAMĂ!, CERE AJUTOR”.

Pe data de 24 octombrie   a avut loc un eveniment realizat în parteneriat cu Asociația A.R.T.
Fusion în cadrul căruia fost prezentată piesa de teatru legislativ - "SpectActor Legislativ".
Reprezentația a avut loc la Școala Gimnazială Româno-Finlandeză și au participat elevi ai școlii,
profesori, specialiști din cadrul instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul prevenirii
și combaterii violenței domestice. Acest eveniment face parte din proiectul “Using Theatre to
Make Politics”, promotor Asociația A.R.T. Fusion, desfășurat în parteneriat cu organizații
nonguvernamentale din Grecia, Norvegia, Portugalia, Polonia și Ungaria și finanțat prin
programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul are ca scop creșterea nivelului de
participare civică și implicare a tinerilor în diferite procese democratice și de elaborare a
politicilor publice.

 

P R O J E C T  2
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Sesiune de informare cu privire la violența domestică susținută de expertul asociației pentru
elevii clasei a-VIII-a ai Școlii Gimnaziale Tudor Arghezi din București. Au participat 32 elevi.

Împreună cu Asociația Transcena și Colegiul Național “Matei Basarab” am organizat pentru
Școala Gimnazială Româno-Finlandeză evenimentul – spectacol “Tu decizi pentru egalitate”.
Spectacolul a fost realizat de către un grup de elevi ai Colegiului Național “Matei Basarab” și un
grup de actori din cadrul proiectului de educație prin artă “DECIDES Europe-România”, temele
abordate   au fost prevenirea violenței împotriva femeilor și a fetelor și   egalitatea de șanse
între femei și bărbați, reflectând punctul de vedere al tinerilor. Au participat peste 100 de elevi
și profesori. Proiectul-spectacol “Tu decizi pentru egalitate” este derulat de Asociația
Transcena România- partener, Fundația Interarts Spania-lider de proiect, Asociația Trabe
Spania- partener și Kvindemuseet Danemarca- partener și este co-finanțat de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Rights, Equality and Citizens.
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”Dincolo de diagnosticul de cancer”

World GO Day (Gynecologic Oncology Day) 20 Septembrie 
https://www.worldgoday.org/
 
Eveniment care a marcat pentru prima oară la nivel național și internațional
Ziua mondială de luptă împotriva cancerelor ginecologice. Pe data de 20
septembrie au avut loc evenimente simultane în 22 de țări sub sloganul “A
Game Against Cancer”, concomitent cu campanii de comunicare digitale și în
social media. Evenimentele organizate au avut ca scop conștientizarea
factorilor de risc, a simptomelor, importanța detectării precoce și a
prevenției cancerelor ginecologice.
 
Asociația ANAIS, alături de parteneri, a organizat la World Class – Hotel
Caro un dialog nu doar pe teme medicale, inclusiv un mini program de
training personalizat pentru această categorie de paciente.
 
Eveniment susținut de AstraZeneca România, printr-o donație din cadrul
programului de voluntariat Share & Care, dedicate comunicării medicale
către public și susținerii activității organizațiilor de pacienți din România.



Două evenimente (1 martie și 20 octombrie) Dream’s Balloon, evenimente organizate de
Manuela Holban și Asociația ANAIS menit să aducă zâmbete pe chipul femeilor
diagnosticate cu cancer. Dream’s Balloon nu e un tratament medicamentos, ci un gest care
înnobilează sufletele. O zi despre ele. O zi specială în care doamne curajoase, care s-au
aflat sau se află în lupta cu cancerul, au avut la dispoziție o echipă de make-up artiști și
numeroși alți artiști și voluntari, pentru a beneficia de o zi de răsfăț.
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În data de 24 Octombrie am fost prezenți în incinta Sky
Tower alături de Estee Lauder România pentru a vorbi
despre serviciile pe care le oferim în cadrul proiectului
"Dincolo de diagnosticul de cancer" și despre Breast
Awareness Campaign, campanie desfășurată la nivel
internaționl de Campania Estee Lauder.

ESTEE LAUDER ROMANIA în parteneriat
cu Asociația ANAIS  au iluminat în luna
octombrie  Arcul de Triumf în culoarea roz
pentru a marca Breast Cancer
Awareness Campaign în România,
eveniment de conștientizare cu privire la
cancerul la sân, importanța prevenției și a
depistării precoce.



Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați prin punerea la dispoziție a
spațiului în care a funcționat Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor
violenței domestice Casa INVICTA (ianuarie-aprilie)
AVON România
Astrazeneca
Asociatia Club Sportiv Adrenallina Media
Buftea Lake Resort
Contemporia –  https://www.facebook.com/Contemporia/
DAS MATIA - https://dasmatia.com 
Dume de mestecat - Laura Ionescu și Ovidiu Muresanu -
https://dumedemestecat.ro/shop/tricouri/o-pt-martie/
Darknote Engineering
Estee Lauder România
Fundația Sensiblu
IThink Media
Jysk
Mr. Tripp
Primăria Municipiului București (Ianuarie-februarie, ultimele două luni ale proiectului
”Servicii complexe pentru victimele violenței în familie”)
Satul Prunilor
Persoanele fizice care au redirecționat impozitul pe venit, care au transmis SMS-uri la
numărul scurt, cei care au donat direct în cont sau în contul PayPal
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Mulțumim sponsorilor/finanțatorilor/susținătorilor



 
       

  tel. 0736380879  /  contact@asociatia-anais.ro    /   www.asociatia-anais.ro


