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ASOCIAȚIA ANAIS are în desfășurare 

trei proiecte principale: “Stop 

violenței in familie” – servicii sociale 

pentru victimele violentei în familie; 

“Da, te putem ajuta cu ceva” – 

“Dincolo de diagnosticul de cancer” 
servicii psihologice pentru femeile 

diagnosticate cu cancer la sân sau de 

col uterin; “Acțiuni caritabile și de 

susținere” pentru persoanele aflate in 

dificultate. 

“STOP VIOLENȚEI ÎN FAMILIE” 

 - Cu sprijinul AVON România am
implementat în perioada Ianuarie – August
2017 Proiectul ”Știu ce să fac!”. Un proiect ce s-

a adresat beneficiarelor ”Centrului de
consiliere pentru prevenirea și combaterea
violenței în familie” și a venit în completarea
pachetului de servicii oferit deja. Scopul
proiectului a fost de a susține victimele
violenței în familie și pe copiii lor, beneficiari
ai asociației în accesarea de servicii de
specialitate de consiliere vocațională,

dezvoltare personală și cursuri de pregătire
profesională/recalificare. Astfel 50 de
beneficiari au fost înscriși în proiect iar 8
dintre ei au urmat cursuri de pregătire
profesională/recalificare. 
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  - Asociația Anais cu sprijinul Galeriilor Carol a 

organizat în luna martie un dublu eveniment, 

dedicat – în egală măsură – artei și femeilor. 

Primul eveniment (16 martie) „Femina Invicta. 

Forța feminină în zeci de expresii”  - o expoziție 

la care au fost expuse câteva zeci de lucrări ale 

unor artiste românce (Livia Bălan, Oana Bîrsan, 

Iulia Deme, Marinela Dumitrescu, Constantina 

Dumitru, Eugenia Mangra,  Linda Saskia 

Menczel, Mihaela Mihalache, Andreea Rus, 

Ruxandra Socaciu, Raluca Șerban, Cornelia 

Tersanszki, Mirela Ungureanu) din diverse 

generații (pictură, grafică, sculptură, tapiserie, 

tehnică mixtă), un soirée caritabil pentru 

susținerea activității Casei Invicta – Centrul de 

primire, în regim de urgență destinat victimelor 

violenței domestice din București și zonele 

limitrofe.Al doilea eveniment (31 martie) 

„Femina Invicta. Artă împotriva violenței 

domestice” - a fost evenimentul caritabil unde 

lucrările donate de artistele participante la 

expoziție au fost licitate fără strigare. 

Momentele artistice au fost asigurate de Blue 

Noise, Hot Casandra, Rute Muzicale String 

Quartet, Mădălina Petre.  

  -  În urma parteneriatului cu organizația Global 

Rights for Women, Asociația Anais a participat în 

perioada 11 - 14 iunie 2017 la organizarea în 

București a Conferinței Regionale pentru Europa 

Centrală și de Est ”Promovarea legilor eficiente 

pentru eliminarea  violenței împotriva 

femeilor”(Making laws work to end violence against 

women and girls) în cadrul căreia au participat 

reprezentanți ai ONG-urilor, parlamentari și 

reprezentanți ai guvernelor din 20 de țări. 

Participanții au prezentat exemple de bune practici 

din țările lor și s-au adus în discuție teme 

importante precum importanța colaborării 

multisectoriale în implementarea legilor cu privire 

la violența împotriva femeilor, răspunsul sistemului 

de justiție civilă și penală la violența împotriva 

femeilor dar și nevoia de servicii specializate pentru 

victimele violenței în familie și violenței sexuale și 

cadrul legislativ național și internațional privind 

prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor. 

Conferința a fost organizată de Global Rights for 

Women, Vital Voices, Uniunea Inter Parlamentară și 

Camera Deputaților din România. 

   - În luna august 2017 am deschis Centrul de 

găzduire în regim de urgență pentru victimele 

violenței domestice - Casa INVICTA, un centru de 

criză deschis 24 de ore din 24 pentru femeile 

victime ale violenței domestice și copiii lor. 

Serviciile sunt oferite persoanelor care se află în 

București. Specificitatea centrului este de a 

răspunde situațiilor urgente în care primirea 

victimei în adăpost este de o importanță deosebită, 

motiv pentru care perioada de locuire este scurtă. 

Capacitatea centrului este de 16 locuri (8 adulți și 8 

copii), iar serviciile oferite sunt: găzduire pe termen 

scurt, hrană, produse de igienă, consiliere și 

îndrumare socială, consultații medicale, consiliere 

psihologică. Serviciile de consiliere juridică, 

pregătirea dosarelor și asistența în instanță pentru a 

obține ordinul de protecție, consilierea profesională 

și cheltuielile legate de pregătirea / calificarea (în 

funcție de disponibilitatea financiară și costul 

cursurilor), sunt oferite la Centrul pentru prevenirea 

și combaterea violenței în familie al Asociației 

ANAIS. Proiectul are o finanțare pentru 12 luni de la 

Primăria Municipiului București prin Direcția 

Generală de Asistență Socială București și AVON 

România. Agenția Națională pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați este instituția care a 

pus la dispoziție spațiul necesar pentru 

funcționarea centrului de găzduire. 

P A G I N A   2



  - 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 2 Octombrie. 

Distincții au primit și alte organizații implicate în 

activitățile de prevenire de pe raza Municipiului 

București. Este al treilea an când Asociația ANAIS 

primește această distincție din partea DGPMB 

care încă de la începutul activității a fost un 

partener care ne-a susținut și care ne-a asigurat 

de întreaga lor colaborare. Prin eforturi comune 

reușim să ajungem cu informații și materiale 

informative direct la persoanele aflate în nevoie, 

victime ale violenței în familie. 

  - Rețeaua pentru prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor a organizat pe data 

de 14 octombrie, pentru a treia oară, marșul 

„Împreună pentru siguranța femeilor„. Marșul a 

pornit din Parcul Colțea până la Piața Victoriei. 

Asociația ANAIS a fost și anul acesta alături la 

acțiune. Au fost la marș și în acest an Doamna 

Päivi Pohjanheimo (Ambasadoarea Finlandei), și 

Doamna Anneli Lindahl Kenny (Ambasadoarea 

Suediei). Ni s-au alăturat și Excelența Sa Dl. 

Ramiro Fernández-Bachiller, Ambasador al 

Regatului Spaniei în România şi în Republica 

Moldova și Domnul Paul Brummel, Ambasadorul 

Marii Britanii la București. Prezența lor ne 

încurajează pentru că țările lor reprezintă 

exemple de soluții de succes în lupta pentru 

reducerea până la dispariție a fenomenului 

violenței împotriva femeilor și violenței 

domestice. 

  - În data de 22 octombrie a avut loc seminarul 

regional despre egalitatea dintre femei și bărbați 

„Violența împotriva femeilor în țările Europei 

Centrale și Orientale. Toleranță zero”, organizat de 

Ministerul Afacerilor Externe din România, în 

cooperare cu Organizația Internațională a 

Francofoniei (OIF) și cu participarea ONG-urilor 

Centrul Filia și Asociatia Anais. Seminarul a fost 

organizat după colocviul cu același nume ce a 

avut loc în data de 21 octombrie. Printre obiective 

se regăsește și identificarea și analizarea 

strategiilor de intervenție relevante împotriva 

violenței și în favoarea egalității dintre femei și 

bărbați. 

  - In perioada 2-3 Noiembrie reprezentanții 

asociației au susținut în cadrul Conferinței 

Internaționale de Asistență Socială – Social Work 

Internațional Conference (SWIC) – workshopul 

intitulat ”Când iubirea lasă răni”. Pe toată durata 

conferinţei am fost prezenți cu expoziția “Printre 

inimi și fluturi”- produse, perne în formă de inimă și 

fluture, realizate de echipa asociației împreună cu 

participantele la grupurile de suport destinate 

femeilor diagnosticate cu diferite forme de cancer. 

  - Un alt parteneriat important l-a constituit cel cu 

organizaţia globală Vital Voices, prin intermediul 

căruia a fost lansat cel de-al 16 program Justice 

Institute, în România.  Asociația ANAIS a fost 

partener local pentru organizare. Justice Institute e 

un program inovator de formare și, în egală măsură, 

un parteneriat public-privat care are scopul de a 

facilita răspunsurile holistice în adresarea violenței 

împotriva femeilor, cu ajutorul și implicarea 

specialiștilor din domeniu. Timp de 3 zile (14 -16 

Noiembrie), cei 50 de participanți (procurori, 

judecători, avocați, coordonatori ONG, asistenți 

sociali, psihologi) alături de facilitatorii internaționali 

și locali au căutat soluții și au dezbătut bune 

practici din alte state. Între temele dezbătute se 

află: Răspunsul la intimidare, Evaluarea unui 

incident de violență domestică în care sunt prezenți 

și copii,  Lucrul cu și pentru victima care își retrage 

acuzațiile sau împuternicirea victimelor ca 

supraviețuitoare.  
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  - În luna noiembrie, 22 noiembrie, am lansat cu 

spijinul AVON România o carte juridică, o colecție 

de jurisprudență cu privire la deciziile instanței 

privind ordinul de protecție cu titlul "Violența în 

familie. Practică judiciară comentată”. Toate 

hotărârile judecătorești au fost obținute în cadrul 

centrului de consiliere al asociației pentru 

beneficiarii asistați în fața instanței de judecată, 

iar doi dintre specialiștii noștri avocați sunt autorii 

acestei cărți (Nemeș Carmen și Crișan Giulia). 

Lucrarea este ceva nou în domeniul nostru, este 

un început și un material informativ și 

educațional important pentru profesioniști 

precum judecătorii, procurorii, avocații, ofițerii de 

poliție, asistenții sociali și, de asemenea, pentru 

victimele violenței domestice. Evenimentul a fost 

susținut și de către Ambasada Spaniei la 

București care a pus la dispoziție locația unde a 

avut loc evenimentul de lansare. 

  - În cadrul festivității de decernare a premiilor 

științifice Uniunea Juriștilor din România, care a 

avut loc în data de 15 decembrie a fost lansat și 

numărul 2/2017 al Revistei Legal Point. Revista 

legal Point a oferit la final distincții câtorva 

persoane care au contribuit la realizarea 

numărului dar și pentru recunoașterea activității 

acestora. Asociația ANAIS a fost onorată să 

primească o distincție din partea organizatorilor, 

premiul Legal Point conferit constă în aprecierea 

activităților desfășurate în sprijinul victimelor 

violenței în familie. 

  - Au fost distribuite în București peste 10.000 de 

ghiduri practice pentru victimele violenței în 

familie prin intermediul partenerilor (Direcția 

Generală De Poliție A Municipiului București, 

Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București, ONG-uri furnizoare de 

servicii si nu numai). 

  - Am 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. 

   - Studenți ai Facultății de Asistență Socială din 

cadrul Universității București au efectuat practică 

de specialitate în cadrul organizației și au fost 

implicați în diferite activități specifice. 

  

  - În cadrul celor două servicii sociale au fost 

înregistrate un număr total de 244 de beneficiare 

victime ale violenței în familie. Apelurile telefonice, 

solicitările prin email, telefon, chat, rețele de 

socializare au fost de peste 450.  
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Rezultatele Centrului de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie: 

 - au fost înregistrați 155 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 53 de cereri privind emiterea unui 

ordin de protecție. Dintre acestea 38 de cereri au 

fost admise și emise ordine de protecție, 11 cereri au 

fost respinse și au fost înregistrate 4 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 

Rezultatele Centrului de primire în regim de 

urgență destinat victimelor violenței domestice: 

 - au fost găzduiți 89 de beneficiari (40 femei și 49 

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. 

  - Au apelat la serviciile  înscrise în proiect un 

număr de 40 persoane care au solicitat consilierea 

 și îndrumarea  în  cazul  diagnosticului de  cancer. 

- 10 beneficiare au participat  pe  întreaga  perioadă 

a anului 2017 la  un număr  de 40 ședințe  de grup.   

  - 10 beneficiare au solicitat consiliere individuală, 

acestea desfașurându-se în 6 ședințe pe baza 

simptomatologiei și necesității echilibrării 

psihoemoționale în urma diagnosticului de cancer. 

  - Pentru beneficiarele vechi au fost organizate mai 

multe întâlniri de grup atât la sediul organizației cât 

și în parc, la picnic sau la ceainărie. 

  - Au existat beneficiare care au dorit consiliere 

 psihologică  prin telefon/skype, astfel au avut loc 

câte 6 ședințe săptămânale de consiliere 

psihologică prin intermediul skype pentru două 

dintre beneficiare.  

  - În urma colaborării fructuoase cu diverse 

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 20 de beneficiare. Asistentul social 

le-a sprijinit în vederea pregătirii dosarului pentru 

decontarea de către Casa de asigurări de sănătate 

 a unei proteze pentru sân și a unui sutien, le-a 

direcționat către instituții și le-a sprijinit cu 

pregătirea dosarelor pentru indemnizația de 

handicap sau pensie pentru incapacitate de 

muncă. 

  - Au fost distribuite peste 150 de perne în formă 

de inimă pacientelor diagnosticate cu cancer 

mamar și care au suferit operații de mastectomie, 

pernele fiind lucrate împreună cu beneficiarele 

proiectului la sediul asociației. 

   

  - Cu o parte dintre pernele lucrate am participat 

la două târguri unde au fost promovate serviciile, 

respectiv Festivalul Femei pe Mătăsari ce a avut loc 

în 27 și 28 mai și Târgul Grădina cu Artiști organizat 

în 23 și 24 septembrie. 
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”DINCOLO DE DIAGNOSTICUL DE 

CANCER”



  - Au fost oferite donații în obiecte și articole de 

îmbrăcăminte/încălțăminte, facilitarea accesului la 

diferite servicii beneficiarilor organizației. Astfel că 

peste 50 de beneficiari au primit sprijin. Obiectele și 

articolele au fost în cea mai mare parte donate de 

diferite persoane fizice. 

  - A fost facilitat accesul mai multor beneficiari la 

servicii de consiliere juridică, redactare acte juridice, 

identificare servicii specifice și direcționare către 

acestea. 

  - Am participat cu produsele lucrate și la Conferința Internațională de Asistență Socială unde am 

avut un stand de prezentare și informare (2 -3 Noiembrie). 

  - Am participat cu produsele lucrate și la o activitate realizată pentru angajatele companiei 

Novartis, respectiv în data de 2 Octombrie. Târgul cu pernele lucrate în cadrul proiectului amplasat 

la sediul companiei Novartis a avut un impact pozitiv, în schimbul unei donații au fost oferite un 

număr de 54 de perne împreună cu materiale informative.   

  - Am participat la conferința ” My Time, Our Time” organizată la Parlamentul European în Bruxelles 

în perioada 8-9 noiembrie. 

Principalii sponsori si susținători 

În anul 2017 nu am fi putut realiza activitățile înscrise în proiecte fără sprijinul material și 

financiar al: 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați este instituția care a 

pus la dispoziție spațiul necesar pentru funcționarea centrului de găzduire 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 

AVON Cosmetics România 

ENEL 

TIHI SRL 

UBISOFT 

NOVARTIS PHARMA 

NALU UNDERWEAR 

VITAL VOICES 

GLOBAL RIGHTS FOR WOMEN 

ICON CLINICAL RESEARCH 

Mr. Tripp 

Si a persoanelor fizice care au directionat cei 2% din impozitul pe venit realizat sau care 

au ales să ne sprijine financiar și material activitățile noastre. 
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“ACTIUNI CARITABILE SI DE SUSTINERE”


