
RAPORT  DE  ACTIVITATE  2018

Scopul nostru îl reprezintă promovarea, respectarea
si apararea drepturilor femeilor si copiilor. Ne
propunem sa actionam pentru modificarea politicilor
si legislatiei in beneficiul femeilor. Activam in
vederea sprijinirii victimelor violentei domestice prin
dezvoltarea de servicii specializate si adaptate
nevoilor lor.
 
Pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor, am
incheiat colaborări cu instituții publice locale
precum Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București, Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București, Direcția de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 1, Sector 4 si Sector 6,
Avocatul Poporului, Agentia Nationala pentru
Egalitate de Sanse Intre Femei si Barbati.

Despre noi 
Facem parte din „Reteaua nationala pentru
prevenirea si combaterea violentei impotriva
femeilor” alaturi de 24 de organizatii si din reteaua
europeana privind lupta impotriva violentei in
familie-WAVE

REZULTATELE SERVICIILOR
SOCIALE: 
- CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU
PREVENIREA SI COMBATEREA
VIOLENTEI IN FAMILIE  
- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM
DE URGENTA DESTINAT
VICTIMELOR VIOLENTEI
DOMESTICE - CASA INVICTA 

REZULTATELE PROIECTELOR
AFLATE IN DESFASURARE:
- STOP VIOLENTEI IN FAMILIE
- DINCOLO DE DIAGNOSTICUL DE
CANCER
- ACTIUNI CARITABILE SI DE
SUSTINERE

SPONSORI 

I N  A C E S T  R A P O R T :
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Rezultatele Centrului de primire în
regim de urgență destinat
victimelor violenței domestice:
 

-au fost găzduiți 211 de beneficiari

(93 femei și 118 de copii ai acestora)

-au fost asigurate linia telefonică

nonstop și funcționarea centrului în

regim nonstop

-au fost furnizate servicii

specializate de găzduire pe perioadă

determinată, hrană, produse de

igienă, consiliere și îndrumare

socială, consultații medicale,

consiliere psihologică, direcționare

către alte servicii sociale.

 

În cadrul celor două servicii sociale au fost
înregistrate un număr total de 383 de beneficiari
victime ale violenței domestice. Apelurile
telefonice, solicitările prin email, telefon, chat,
rețele de socializare au fost de peste 600 
 

Rezultatele Centrului de consiliere pentru
prevenirea și combaterea violenței în familie:
-au fost înregistrați 172 de beneficiari

-au fost furnizate servicii specializate de consiliere

și îndrumare socială, consiliere juridică, consiliere

psihologică individuală și de grup, consiliere

vocațională, asistare în fața instanței de judecată în

vederea obținerii unui ordin de protecție, redactare

acte juridice.

-au fost depuse 65 de cereri privind emiterea unui

ordin de protecție. Dintre acestea 39 de cereri au

fost admise și emise ordine de protecție, 21 cereri au

fost respinse și au fost înregistrate 5 renunțări la

demersurile efectuate.

-au fost înregistrate peste 450 de solicitări

telefonice, transmise prin pe chat, direct pe site-ul

asociației, pagini de socializare și emailuri

 

”STOP VIOLENTEI IN FAMILIE”
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”DINCOLO DE DIAGNOSTICUL DE CANCER”
 

Au apelat la serviciile  înscrise în proiect un număr de 30
persoane care au solicitat consilierea  și îndrumarea  în 
cazul  diagnosticului de  cancer.
-       6 beneficiare au participat  pe  întreaga  perioadă a
anului 2018 la  un număr  de 37 ședințe  de grup.
-       Pentru beneficiarele existente au fost organizate mai
multe întâlniri de grup atât la sediul organizației cât și în
parc, la picnic sau la ceainărie.
-       Cu sprijinul uneia dintre beneficiare am avut la
dispoziție proteze de sân (și sutiene) și peruci. Acestea au
fost oferite doamnelor care au solicitat ajutor în acest sens,
atât protezele cât și perucile au fost oferite gratuit unui
număr de 30 de femei. Au fost de asemeni sprijinite și în
vederea pregătirii dosarului pentru decontarea de către
Casa de asigurări de sănătate a unei proteze pentru sân și a
unui sutien.

 
- Un reprezentant al Asociației este membru în Advisory Board al Avon Foundation (Fundația Globală
AVON) alături de alți opt reprezentanți ai ONG-urilor din opt țări.
 
- 3 Mai 2018 – Autoarele lucrării ”Violența în familie.Practică judiciară comentată” avocat Carmen Nemeș
și avocat Giulia Crișan au susținut un atelier despre violența în familie pe baza lucrării la Baroul Dolj.
 
- 20 Iulie 2018 – Asociația a susținut în cadrul workshop-ului organizat de UNHCR si Inspectoratul
General pentru Imigrari privind identificarea şi asistenţa cazurilor vulnerabile în contextul recepţiei si
integrării refugiaților, o sesiune de lucru pe tema violenţei sexuale şi de gen.

Alte activități și rezultate:
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- 11 octombrie 2018 –Casa Poporului

a fost „luminată” timp de o oră în

roz pentru a marca Breast Cancer

Awareness Campaign în România în

cadrul proiectului desfășurat de

Asociație în parteneriat cu  Estee

Lauder România

#TimeToEndBreastCancer

 

- Începând cu luna noiembrie au

fost demarate o serie de acțiuni

dedicate elevilor din clasele a- VII-

a și a-VIII-a. Proiectul “Plus valoare

pentru copiii noștri” este un proiect

de informare pentru elevi cu privire

la teme ca violența domestică,

consumul si traficul de droguri,

dreptul penal pe înțelesul copiilor,

dependența de jocuri și altele.

 

- 13 Decembrie 2018 - Asociația

ANAIS s-a numărat printre cele 100

de servicii sociale desemnate

câștigătoare în cadrul concursului

„100 de exemple de bune practici în

serviciile sociale din România”

organizat de Ministerul Muncii și

Justiției Sociale. Concursul

organizat a fost dedicat furnizorilor

publici și privați de servicii sociale

din România, în contextul anului

aniversar al Centenarului Marii

Uniri, anul în care România a

aniversat 100 de ani de la înființarea

statului național unitar român,

”Centrul de consiliere pentru

prevenirea și combaterea violenței

în familie” a fost ales ca și model de

bune practici in domeniul în care

activează asociația.

 

 

- 1 Octombrie 2018 – Distincția de ”Cel mai bun

partener” a fost oferită asociației în cadrul

evenimentului de deschidere a Săptămânii prevenirii

criminalității organizat de Direcția Generală de

Poliție a Municipiului București în data de 1

Octombrie. Distincții au primit și alte organizații

implicate în activitățile de prevenire de pe raza

Municipiului București. Este al patrulea 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 în

familie.

 

- 1 octombrie 2018 – Asociația ANAIS s-a alăturat

Estee Lauder România în Campania Brest Cancer

Awareness coordonată de Estee Lauder Companies

pentru a desfășura activtăți specific campaniei în

România..

 

- Specialiștii asociației au participat pe parcursul

întregului an la conferințe, dezbateri, consultări

publice, grupuri de lucru, seminarii și ateliere

tematice organizate de organizații naționale și

europene partenere, instituții publice locale sau

centrale, instituții de învățământ.
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- Au fost distribuite în București peste 10.000 de

materiale informative (pliante, ghiduri) pentru

victimele violenței în familie prin intermediul

partenerilor (Direcția Generală De Poliție A

Municipiului București, ONG-uri furnizoare de

servicii si nu numai).

-    Specialiștii asociației au participat pe

parcursul întregului an la conferințe, dezbateri,

consultări publice, grupuri de lucru, seminarii și

ateliere tematice organizate de organizații

naționale și europene partenere, instituții publice

locale sau centrale, instituții de învățământ.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

SPONSORI ȘI SUSȚINĂTORI

- Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse

între Femei și Bărbați, instituție care a pus la

dispoziție spațiul necesar pentru funcționarea

centrului de găzduire

 

- Primări Municipiului Bucrești prin Direcția

Generală de Asistență Socială a Municipiului

București (”Stop violenței în familie.Servicii

complexe pentru victimele violenței în familie”)

 

- Persoane fizice care au directionat cei 2% din

impozitul pe venitul realizat sau care au ales să ne

sprijine prin donații în bani, produse și obiecte.

 

 

- AVON Cosmetics România

- ASTRAZENECA

- ESTEE LAUDER ROMANIA

- NALU UNDERWEAR

- DARKNOTE

- Mr. Tripp

 

- Ada Chindea și Dina Țarălungă Bento pentru

evenimentele de strngere de fonduri organizate

pentru Asociație

 

- Persoane care au donat haine, încălțăminte,

jucării și alte obiecte necesare beneficiarilor

 

Evenimente de strangere de fonduri organizate pentru

Asociație:

- 31 Iulie 2018 – Crayon Club, Eveniment organizat in

memoria Nicoletei Botan. 

- 25 Iunie, 23 Octombrie si 14 Decembrie 2018, ”Mame,tocuri

și rose” serie de evenimente organizate de Ada Chindea si

Dina Taralunga Bento (Ceai cu mamici și Mami pe tocuri

împreună Cafeaua de la 10)

- 1 Noiembrie 2018 - Irina Minca, specialist în Make -

Smokey eyes + o faptă bună cu Irina Mincă


