Raport de activitate
2021

Programe și acțiuni
" Stop violenței domestice"
Oferim consiliere și îndrumare gratuită victimelor violenței
domestice (telefonic, personal, online), consultanță juridică
privind drepturile acestora în vederea obținerii ordinului de
protecție și consiliere psihologică (individuală și grupuri de
suport), reprezentare/asistență în instanță pentru obținerea
ordinului de protecție (pentru zona București/Ilfov), toate
acestea prin intermediul Centrului de consiliere pentru
prevenirea și combaterea violenței domestice. Centrul
funcționează fără întrerupere din anul 2012.

Sesiuni de informare pentru specialiști și anajați
ai companiilor
Oferim îndrumare și servicii de consiliere psihologică și
juridică în mod gratuit victimelor violenței domestice, dar și
acces în grupuri de sprijin specializate. Centrul nostru de
consiliere funcționează fără întrerupere încă din anul 2012 și
este accesibil telefonic, online, dar și prin întâlniri la sediul
asociației
noastre.
În
București
și
Ilfov
oferim
reprezentare/asistență în instanță pentru obținerea ordinului
de protecție.

Implicare activă în acțiuni și demersuri pentru

modificarea și îmbunătățirea legislației în domeniul
violenței împotriva femeilor, pentru identificarea
unor instrumente legislative adecvate nevoilor
victimelor și a unor soluții pentru ca acestea să
trăiască o viață fără violență atât în mediul public,
cât și în cel privat.

Principalele direcții
de acțiune
Furnizarea și
dezvoltarea
de servicii sociale
destinate victimelor
violenței domestice
Educație și informare
Advocacy și
conștientizare
Implicare activă pentru
modificarea și
îmbunătățirea
legislației în domeniul
violenței împotriva
femeilor

Facem parte din:

Promovăm egalitatea de șanse între femei și

bărbați prin sprijinirea ridicării statutului social și
creșterea vizibilității femeilor în profesiile și
comunitățile lor, acționând pentru combaterea
violenței împotriva femeilor prin furnizarea de
servicii de protecție și asistență pentru victimele
violenței domestice, inclusiv protecția minorilor
împotriva violenței.
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Teatrul cadourilor dăruite din vină
https://www.asociatia-anais.ro/daruitdinvina/
https://www.asociatia-anais.ro/guiltgiftpuppetry/

O serie de piese de teatru experimental împotriva violenței domestice
creată de Cheil | Centrade pentru Asociația ANAIS
Un proiect prin care arta devine un instrument în conștientizarea abuzului. Folosind
chiar jucăriile ce au aparținut unor victime reale, am creat un teatru de păpuși
experimental cu 8 mini-spectacole, fiecare piesă înfățișând cazuri din viața unor
femei afectate de violența domestică. Poveștile prezentate dezvăluie efectele
dăunătoare ale „cadourilor din vină” și felul în care, folosindu-se de ele, agresorii
adâncesc drama victimelor. Povestea fiecărui pluș a fost spusă de actorii Victor
Rebenciuc, Medeea Marinescu, Mihai Gruia Sandu, Gabriela Bobeș, Izabela Neamțu,
Radu Brânzaru, Marius Săvescu.
Pe parcursul colaborării noastre, echipele Cheil | Centrade și ANAIS au lucrat
îndeaproape pentru a educa publicul cu privire la pericolele generate de violența în
familie și nevoia unor soluții care să contribuie la diminuarea acestui fenomen
îngrijorător.
Campania a fost premiată la cele mai prestigioase festivaluri de profil din 2021.
ÎNTREAGA CAMPANIE A FOST REALIZATĂ PRIN EFORTUL PRO BONO AL:

Cheil | Centrade / Lightwave Theatre Company / Les Ateliers Nomad (scenografie,
animație, postproducție, co-regie artistică) / DOP & fotograf - Adi Bulboacă
Mike’s School of Dance - Dansatori: Răzvan Rotaru, Corina Platon / Chainsaw Europe
/ Muzica: Sonic Arts Music / Actori : Victor Rebengiuc - voce Ursulet / Mihai Gruia
Sandu - voce Elefant / Dana Tapalaga - voce Girafa / Medeea Marinescu - voce
Caracatita / Gabriela Bobeș - voce Albinuta / Isabela Neamțu - voce Pisica / Radu
Bânzaru - voce Maimuta / Marius Săvescu - voce Zebra
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Campania s-a bucurat de susținerea:
Casei de Licitații A10 by Artmark , a pus la

dispoziție platforma de licitație și a oferit suport
logistic în vederea scoaterii la vânzare a 8 loturi cu
adevărat inedite și unice. Secțiunea caritabilă a
evenimentului Licitația de vară, care s-a desfășurat
pe 15 Iunie 2021 a inclus și cele 8 păpuși
protagoniste ale "Teatrului cadourilor din vină".
Donatorii care au participat la licitaţie au devenit
ambasadori ai faptelor bune, o distincţie oferită de
Artmark şi semnată de Preşedintele Casei, Horia
Patapievici.
-https://www.artmark.ro/ro/licitatie/licitatia-de-vara-2021?
fbclid=IwAR2l3_-TNo5vrb9xHxPKF9ZneCfINjM1ztyPS8nOKNM211Pj9f9yAwZ6JA

-https://www.youtube.com/watch?v=dwlAVYQEhj8

Prima TV – Știrile Focus s-a alăturat campaniei și

timp de aproximativ o lună (17 mai-15 iunie),
săptămânal, la Focus la prima oră şi la Focus 18
telespectatorii au putut urmări poveşti ale
victimelor violenţei domestice. Susținerea celor de
la Prima TV a avut ca scop conştientizarea
fenomenului și încurajarea victimelor de a apela la
ajutor specializat.
https://www.focusprimatv.ro/category/daruit-din- vina/

Streamerse

Cele 8 mini-spectacole au fost disponibile pe
platforma
de
streaming
iar
contravaloarea
biletelor a fost donată integral Asociației ANAIS
pentru a susține lupta pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice.
https://streamerse.net/

Creativepool

-

Cum

promovează

ANAIS

drepturile femeilor în societatea românească
#BehindTheBrand
https://creativepool.com/magazine/industry/how-anaispromotes-womens-rights-in-the-romanian-society--behindthebrand.24883
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PROIECTE FINALIZATE
"TRAININGS AND LEAFLETS ON SGBV"
Implementat în perioada septembrie 2021 decembrie 2021. Finanțat de Înaltul Comisariat
ONU pentru Refugiați în Romînia (UNHCR)
Principalele rezultate obținute:
- Sesiuni de formare pentru personalul IGI și al

ONG-urilor care lucrează în centrele de cazare
și proceduri pentru solicitanții de azil din
România. 2 sesiuni de informare organizate
fizic în Galați și Timișoara și 2 sesiuni de
informare organizate online pentru personalul
care lucrează în București, Giurgiu, Rădăuți și
Șomcuta Mare, 1 sesiune de informare pentru
interpreții (autorizați sau nu) care lucrează cu
migranții și solicitanții de azil din România.
- Ghid pentru practicieni pentru a fi utilizat în
activitatea lor zilnică - un ghid pentru
profesioniștii care lucrează direct cu populația
migrantă și solicitantă de azil din România,
care sintetizează informațiile cu privire la
violența domestică- intervenție și servicii.
Materiale informative pentru beneficiari - pliant cu informații utile atât pentru victimele
violenței domestice cu statut de refugiat sau solicitant de azil, cât și pentru rudele
acestora sau persoanele care doresc să le ajute. Pliantul este disponibil în limbile română,
engleză, franceză, somaleză, urdu, pashto, farsi și arabă. 2000 de exemplare tipărite și
distribuite tuturor Centrelor Regionale de Cazare și Proceduri pentru solicitanții de azil din
România.
Analiza cadrului legal privind finanțarea serviciilor de traducere (pentru migranți și
solicitanți de azil) în vederea formulării unor propuneri viitoare de modificare a
protocoalelor sau a legislației în vigoare.

"Facilitarea accesului femeilor migrante și al solicitanților de azil la informații și
servicii

medicale

specializate

privind

prevenirea

și

depistarea

precoce

a

cancerului de sân și de col uterin"
Implementat în perioada iunie 2021- decembrie 2021. Proiect finanțat de Consiliul National
Roman pentru Refugiati prin UNHCR
Rezultate obținute:
1 clinică medicală implicată, 1 specialistă (moașă) cu experiență în lucrul direct cu
grupurile vulnerabile implicată, 2 femei traducătoare implicate (pentru arabă și farsi)
33 de femei migrante și solicitante de azil au beneficiat de 78 de investigații/proceduri
medicale (test Papanicolau, markeri tumorali specifici pentru sân și ginecologie,
consultație ginecologică, ecografie transvaginală, ecografie mamară bilaterală și
interpretare).
3 sesiuni de informare pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de sân și de col
uterin, cu participarea a 24 de femei din grupul țintă
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Proiecte cu finațare nerambursabilă în derulare:
"Împreună pentru siguranța femeilor!” proiect de
intervenție multidimensională împotriva violenței
de gen" - Promotor al proiectului Asociația Filia Centre

împreună cu partenerii Transcena, Anais, E-Romnja și
Asociațiile Front, finanțat de Active Citizen Fund.
Proiectul își propune să consolideze activitățile de
conștientizare, supraveghere, monitorizare și advocacy
ale Rețelei VIF la nivel central și local,
printr-o abordare multidimensională capabilă să producă schimbări sistemice în modul
în care violența de gen este tratată de autorități și în modul în care societatea se
raportează la violența împotriva femeilor. Activitățile proiectului sunt: acțiuni de
monitorizare și conștientizare la nivel local, două rapoarte de monitorizare privind
serviciile pentru victime și bugetarea acestor servicii, consultări la nivel local, două
campanii de sensibilizare a tinerilor și a publicului larg cu privire la fenomenul violenței
împotriva femeilor, instruiri la nivel local cu femeile din comunități privind tacticile de
advocacy. Prin aceste activități ne propunem să contribuim la îmbunătățirea serviciilor
pentru victimele violenței domestice. Durata proiectului este de 24 de luni - 15 aprilie
2021 - 14 aprilie 2023.

VioGen RoJust - acțiune strategică pentru
implementarea

standardelor

Consiliului

Europei privind drepturile omului"

Implementat de promotorul Agenția Națională
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
cu partenerii Asociația ANAIS, Asociația GRADO,
Asociația Transcena, Asociația Centrul FILIA
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2014-2021, în cadrul Apelului "Drepturile Omului Implementare la nivel național", gestionat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea măsurilor de protecție împotriva violenței domestice
și consolidarea capacității autorităților române de a aborda problematica violenței
domestice, în vederea asigurării unei implementări adecvate și corecte a cadrului
legislativ care să asigure protecția drepturilor omului și nediscriminarea victimelor. Se vor
desfășura o serie de activități în vederea îmbunătățirii implementării/executării deciziilor
Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum și a altor recomandări de
țară emise de alte organisme/instituții ale Consiliului Europei în domeniul abuzurilor,
violenței domestice și violenței de gen. Este inovator în scopul impactului național și
generează măsuri inovatoare replicabile, pentru a stabili schimbări fundamentale care
pot fi inițiate în vederea asigurării aplicării și implementării efective a recomandărilor
CEDO și a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Durata proiectului
este de 22 de luni: Decembrie 2021 - Octombrie 2023.
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Proiectul Erasmus + "Educația adulților
pentru

promovarea

abilităților

relaționale - Re-Ability"

Implementat de promotorul 3P (Padre Pino
Puglisi) Societa Cooperativa Sociale din
Italia împreună cu partenerii Asociația
ANAIS (România), MTU NAISTE TUGI- JA
TEABEKESKUS
(Estonia),
CONSORZIO
TARTARUGA (Italia), Asociația de părinți
"Step by Step" (Croația), SYNDESMOS
MELON
GYNAIKEION
SOMATEION
IRAKLEIOY KAI NOMOY IRAKLEIOY (Grecia).
Un proiect de intervenție care vizează
consolidarea abilităților socio-relaționale și
emoționale
ale
femeilor
victime
ale
violenței domestice, găzduite în centre
specializate, cu sau fără copiii lor. Scopul
final al proiectului este de a îmbunătăți
abilitățile
parentale
ale
persoanelor
găzduite. Prin intermediul instrumentelor
educaționale
dezvoltate
în
cadrul
proiectului, se urmărește să se ofere
femeilor din centre noi pârghii prin care
acestea să își găsească un echilibru și să își
îmbunătățească abilitățile parentale, astfel
încât să se creeze o legătură mai bună între
mamă și copil/copii. Durata proiectului octombrie 2020 - septembrie 2022

" Sprijinirea victimelor violenței
domestice care se confruntă cu
obstacole în rezolvarea problemelor lor
în timpul pandemiei Covid-19"

”Supporting victims of domestic violence
facing barriers to solve their problems
during the Covid-19 pandemic” - finanțat de
Vital Voices Global Partnership Inc. .
Principalele activități ale proiectului sunt: oferirea
de
sprijin
informațional
și
psihologic pentru victimele violenței de
gen, oferirea de servicii specializate precum
sesiuni de consiliere în persoană și online și
acces la grupuri de suport pentru victimele
și
supraviețuitorii
violenței
de
gen,
reprezentare/asistență în instanță pentru
obținerea
ordinului
de
protecție,
consultarea unui grup de supraviețuitori ai
violenței
domestice
și
specialiști,
organizarea unui grup de lucru cu
specialiști
din
rețeaua
națională
de
supraviețuitori și schimb de bune practici
privind intervenția în domeniul violenței de
gen, organizarea de sesiuni de formare
online pentru avocații români. Durata
proiectului 12 luni - 21 decembrie 2021 - 20
decembrie 2022.
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CENTRUL DE
CONSILIERE PENTRU
PREVENIREA ȘI
COMBATEREA
VIOLENȚEI
DOMESTICE
Rezultate:
Peste 600 de apeluri telefonice, mailuri, mesaje pe rețelele de socializare,

chat
114 de beneficiare noi
14 ordine de protecție depuse, 10 admise, 3 respinse, 1 renunțare la judectă
Peste 250 de ore de consiliere juridică, inclusiv sprijin în redactarea cererilor

pentru emiterea ordinelor de protecție sau alte documente juridice și
asigurarea reprezentării în fața instanței de judecată pentru obținerea
ordinelor de protecție
Peste 360 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie individuală, atât
online cât și fizic pentru 79 de beneficiare
Peste 140 de ore dedicate întâlnirilor grupurilor de suport care au fost

organizate atât fizic cât și online.
Distribuirea a peste 100 de kituri de igienă pentru beneficiarele Asociației și
copiii lor, kituri ce conțineau măști de unică folosință (pentru adulți și copii),
spirt, dezinfectant pentru mâini.
10 intalniri de supervizare pentru învingătoarele din București care fac parte
din rețeaua Și eu reușesc gestionată de Asociația A.L.E.G. Activitățile pe care
Asociația ANAIS le desfășoară în cadrul comunității învingătoarelor din
București sunt susținute îndeaproape, inclusiv și prin sprijin material, de
promotorul programului Și eu reușesc!.
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Galei Premiilor Participării Publice
”Premiul special pentru reprezentarea victimelor violenței domestice în
pandemie” a fost acordat Asociației ANAIS, Centrului FILIA și Rețelei pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor din care facem parte.
Premiul ne-a fost acordat tuturor pentru eforturile pe care le-am făcut și le
facem de a face subiectul violenței domestice cât mai vizibil în societate, dar și
în rândul administrației publice. Lista completă a celor premiați în cadrul galei:
https://galacere.ro/premianti-2021-gala/?fbclid=IwAR2t4RL0znMoJalrCgDXmuVCpw9b5bOICYj7sr8IESf5M2ROFpj3gE36qU

”Ultima picătură”
https://www.facebook.com/Ultima-Pic%C4%83tur%C4%83-103246802056231/

Ultima Picătură” este un proiect realizat de Asociația DELAZERO și co-finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național AFCN), un demers cultural care are ca temă
centrală violența domestică asupra femeii. Asociația ANAIS a fost parteneră în
cadrul acestui demers și a facilitat unul dintre ateliere, care a fost coordonat de
coregrafele Maria-Luiza Dimulescu și Maria Beatrice Tudor și de psihologul Ligia
Moise. Spectacolul a fost inspirat din experiența întâlnirii cu participantele la atelier
din cele cinci orașe. Proiectul a inclus o expoziție caritabilă de pictură, a fost lansat
un album de muzică terapeutică și a avut loc o dezbatere publică pentru prevenirea
și combaterea violenței împotriva femeilor. Sumele strânse au fost donate Asociației
ANAIS pentru susținerea Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea
violenței domestice.
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"MÂINI UNITE PENTRU O VIAȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ!"
https://www.facebook.com/Asociacion.edificandosuenos
/posts/1208627579565835

Asociația ANAIS s-a implicat în realizarea evenimentul
"MÂINI UNITE PENTRU O VIAȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ!" (15
iulie 2021) care a fost organizat de Asociația
Edificando Sueños în colaborare cu Asociația Mercuria
Nova-ODV și Romit TV.

”Singuraticele. 9 perspective feminine”
https://www.neverland.ro/carte/singuraticele/?
fbclid=IwAR2oCJc__9wscIFIoOGau5rdjNOtlFzHSjDEViUIMO3w91lmanAexOTvXs

Asociația ANAIS a deveni beneficiariul drepturilor de autor a
antologiei ”Singuraticele. 9 perspective feminine” coordonat
de Anca Zaharia și publicată de Editura Neverland
Autoarele Ana Manescu, Ana-Maria Gheorghe, Iulia Schiopu,
Ilinca Damian, Gabriela Feceoru, Anda Docea, Cristina Stefan,
Camelia Cavadia, Ana Maria Popa au așezat cu grijă în paginile
lucrării cuvinte alese despre singurătatea trăită de fiecare
dintre ele.
Sumele provenite din vânzare antologiei cu titlu de drepturi
de autor vor fi direcționate Asociației ANAIS.

Site-uri și campanii
www.asociatia-anais.ro
https://unquietvoices.com/
https://vocinetacute.ro/
https://www.izoleazaviolenta.ro/
www.acumstii.ro
https://www.asociatia-anais.ro/daruitdinvina/
http://guiltgiftpuppetry.com
ANAIS Youtube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCS7chrfW5yEMenBYNh_IJSA/videos
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Ne-au fost alături în 2021
Persoanele 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.
Vital Voices Global Partnership
Avon Foundation for Women
UNHCR România
ASOCIATIA ZI DE BINE
WAVE Network
JYSK România
ENEL
CHEIL Centrade
Casa de Licitații A10 by Artmark
Bruiaj
Pragmatic Play
HASNA GLOBAL
Precum și alte companii și organiații

Proiecte cu finanțare nerambursabilă:

- "VioGen RoJust - acțiune strategică pentru implement area standardelor
Consiliului

Europei

privind

drepturile

omului".

Cod

proiect

PN5002-

implementat de promotorul Agenț ia Națională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați cu partenerii Asociația ANAIS, Asociația GRADO , Asociația
Transcena, Asociația Centrul FILIA finanțat prin Mec anismul Financiar Norvegian
2014-2021, în cadrul Apel ului "Drepturile O mului - Implementare la nivel
național", gestionat de Fondul Româ n de Dezvoltare Socială .
-

pe ntru

"Împreună

siguranța

femeilor!-proiect

de

intervenție

multidimensională împotriva vi olenței de gen". Cod proiect: ACF_3_GS_1167Pr omotor

al

proiectului

Aso ciația

Filia

Centr e

împreună

cu

partenerii

Transcena , Anais, E-Romnja și As ociațiile Front, finanțat prin programul Active
Citizens Fund România, fi nanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin
Granturile SEE 2 014-2021.

- "Educația adulților pentru promovarea abilităților relaționale - Re-Ability"
implementat de promotor ul 3P (Padre Pino Puglisi) Societa Cooperativa Sociale
din Italia împreună cu partenerii Asociația ANAIS ( România), MTU NAISTE TUGIJA TEABEKESKUS (Estonia), CONSORZIO TARTARUGA (Italia), Asociația de părinți
"Step

by

IRAKLEIOY

Step"

KAI

(Croația),
NOMOY

SYNDESMOS

IRAKLEIOY

MELON

(Grecia).

GYNAIKEION

Proiect

SOMATEION

finanțat

în

cadrul

programului Erasm us + de Comisia Europei.
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