
 

 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  2015  
 
ASOCIATIA ANAIS are in desfasurare trei proiecte principale: “Stop violentei in familie” – servicii sociale pentru victimele 
violentei in familie; “Da, te putem ajuta cu ceva” – “Dincolo de diagnosticul de cancer” servicii psihologice pentru femeile 
diagnosticate cu cancer la san sau de col uterin; “Actiuni caritabile si de sustinere” pentru persoanele aflate in dificultate. 
 
A.  “Da, te putem ajuta cu ceva” si “Dincolo de 
diagnosticul de cancer” 
- Elibereaza frumuseatea prin creatie – Expozitie de 
podoabe realizate in cadrul grupurilor de suport cu 
beneficiarele proiectului “Dincolo de diagnosticul de 
cancer” - Asociatia ANAIS a participat in perioada 28-29 
Martie la Conferinta Nationala de Psihoterapie 
Experentiala si Dezvoltare Personala Unificatoare ce a 
avut loc la Facultatea de Psohologie si Stiintele Educatiei. 
In cadrul conferintei am realizat o expozitie de podoabe 
realizate de beneficiarele asociatiei ce fac parte din 
grupurile de suport destinate doamnelor dignosticate cu 
cancer de san sau de col uterin. Expozitia cu numele 
“Eliberareaza frumusetea prin creatie” a implicat 
deopotriva personalul asociatiei, colaboratori, voluntari 
dar si beneficiare care au lucrat bijuteriile si pe care le-am 
numit ambasadoare ale proiectului “Dincolo de 
diagnosticul de cancer”.“Elibereaza-ti frumusetea” este o 
initiativa sociala de constientizare a frumusetii, lansata pe 
8 martie in mediul online de catre Asociatia Anais cu 
sprijinul unei echipe de artisti voluntari cu scopul de a 
incuraja exprimarea frumosului, a starii de bine si a 
optimismului ca stil de viata. Ambasadoarele mesajului 
sunt 4 doamne deosebite ce au invins un diagnostic greu 
si vor neaparat sa transmita tuturor ca nu ne putem 
vindeca corpul daca nu avem un suflet armonios. Mesajul 
initiativei a fost lansat intr-o zi speciala cand toata atentia 
se indreapta asupra femeii si incurajeaza celebrarea si 
eliberarea frumusetii in fiecare clipa, sub orice forma 
artistica sau emotionala ce te ajuta sa-ti descoperi 
resursele interioare, energia, si calea catre un echilibru 
interior. Comunicatul de presa a fost preluat de mai multe 
site-uri iar pe pagina de socializare a inregistrat un numar 
record de 55328 de vizualizari. 
 
- In luna Septembrie am lansat prima aplicatie in limba 
romana care le invata pe fete si pe femei cum si cand sa isi 
autoexamineze corect sanii. Aplicatia gratuita “Breast 
Test”  ofera sfaturi si indrumari de specialitate in legatura 
cu autoexaminarea corecta si regulata a sanilor, ca o etapa 
esentiala in depistarea primelor modificari ce apar la 
nivelul sanilor si care pot semnala chiar si o forma de 
cancer. Varianta originala a aplicatiei este dezvoltata de  

 
catre Asociatia Europa Donna iar varianta in limba romana 
este realizata de catre Roche Romania in parteneriat 
cu Asociatia ANAIS si este disponibila gratuit in Apple 
Store, Google Play si Windows Store. Este o aplicatie cu 
scop educativ si isi propune sa invete femeile din Romania 
cum sa isi autoexamineze corect sanii in perioadele 
recomandate de catre medici. 
 
- In cadrul proiectelor dedicate doamnelor diagnosticate 
cu cancer la san sau de col uterin beneficiarele au 
participat la ateliere de machiaj, de confectionat 
aranjamente florale, bijuterii din margele, intalniri in aer 
liber facilitate de una dintre beneficiare, confectionare 
perne pentru persoanele diagnosticate cu cancer la san si 
multe alte astfel de ateliere tematice.  
 
- Au fost inregistrate un numar 45 de beneficiare dintre 
care doar pentru 31 au  fost oferite servicii complexe 
constand in consiliere si indrumare sociala, consiliere 
psihologica/ psihoterapie individuala si in cadrul 
grupurilor.  

 
- In cadrul celor doua proiecte dedicate femeilor 
diagnosticate cu cancer au fost organizate 3 grupuri 
tematice care au parcurs un numar total de 61 de sedinte.  

 
- Cu sprijinul uneia dintre beneficiare, Friptu Maria, am 
reusit sa distribuim peste 20 de proteze externe pentru 
sani si peruci.  
 
 
B. “Stop violentei in familie” 
- In luna aprilie in cadrul programului ”ȘCOALA ALTFEL: 
Să știi mai multe, să fii mai bun” Asociatia ANAIS alaturi de 
ADRA România si Asociația Solwodi au susținut 
workshopuri adolescenților din orașul Titu, județul 
Dâmbovița la Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu”. Astfel zeci 
de tineri din clasele IX – XII au fost conștientizați prin 
activitatea de prevenire a violenței în rândul tinerilor cu 
tema ”Respectă iubirea”. 
 
-  Asociatia a participat in calitate de partener alaturi de 
ADRA Romania intr-un proiect cu finantare primita din 

http://www.europadonna.org/
http://www.roche.ro/home/roche.html
http://www.asociatia-anais.ro/
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partea Telekom. Proiectul “E treaba ta!” – campanie de 
informare şi conştientizare asupra fenomenului violenţei 
în familie – în Vrancea! Pentru o perioada de 6 luni, 
Asociaţia ADRA România a desfăşurat acţiuni de informare 
şi constientizare a publicului larg din 16 localităţi din 
judeţul Vrancea cu privire la fenomenul violenţei în familie 
şi cum se poate interveni în astfel de cazuri. Pe parcursul a 
4 luni, au fost organizate şi întâlniri de informare/instruire 
pentru 80 de reprezentanţi locali în acelaşi domeniu. 
Alaturi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vrancea cu sprijinul careia s-au realizat 
sesiunile de informare pentru specialişti, Asociatia ANAIS 
si-a adus aportul major in realizarea materialelor 
informative. 

 
- De Ziua Mondiala a Sanatatii (07.04.2015), Asociatia 
ANAIS si agentia Saatchi & Saatchi Dubai si-au unit fortele 
in cadrul campaniei “Stop violentei in familie”, avand ca 
obiectiv principal combaterea si prevenirea violentei 
domestice prin activitati de informare, consiliere juridica si 
consiliere psihologica.  Campania multiculturala si-a 
propus sa atraga atentia asupra acestei grave probleme 
globale fara a utiliza imagini socante sau violente care 
trezesc in victimele acestor tipuri de abuzuri sentimente 
de rusine si umilinta. Astfel tema campaniei a pornit de la 
scuzele pe care femeile agresate de catre parteneri/parinti 
le inventeaza pentru a ascunde abuzurile la care sunt 
supuse. Scuze de tipul “M-am lovit de dulap” sau “Am 
cazut pe scari”, sunt universale si includ teama de umilinta 
publica, iluzia ca nu se va mai repeta sau sentimentul de 
vina, ajungand sa creada ca poarta vina pentru cele 
intamplate. Fotografiile au fost publicate in revista Zile si 
Nopti din data de 27.03.2015. 

 
- Incepand cu luna martie Asociatia ANAIS este partener 
alaturi de alte 7 ONG-uri intr-un proiect finantat prin 
granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în 
România coordonat de Asociatia Transcena. Proiectul  
Consolidare si  extindere retelei de ONG-uri active in 
prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor” ID 
Ro2014_5.1_46 are ca obiectiv general consolidarea 
capacitatii si cresterea vizibilitatii retelei impotriva 
violentei asupra femeilor pentru imbunatatirea 
activitatilor de monitorizare si advocacy, la nivel national, 
pe parcursul a 14 luni. Informatii detaliate despre proiect 
si activitatile desfasurate pot fi gasite pe site-ul 
www.violentaimpotrivafemeilor.ro . 

 
 
 

- Prin prisma parteneriatului cu Directia Generala de 
Politie a Municipiului Bucuresti am distribuit in cele 26 de 
sectii de politie de pe raza Municipiului Bucuresti un 
numar de 2600 de brosuri informative pentru victimele 
violentei in familie. 

 
- Pe perioada vacantei de vara am organizat cinci (5) 
“Ateliere pentru copii” , ateliere care au luat nastere din 
dorinta de a oferi copiilor victime directe sau indirecte a 
violentei in familie si mamelor lor o modalitate de 
apropiere si de a se intelege mai bine prin joc si creatie. In 
cadrul atelierelor au fost desfasurate activitati creative 
care incurajeaza copiii sa se exprime liber si frumos, jocul 
terapeutic contribuind la o dezvoltare armonioasa.  
 
- La sfarsitul lunii iunie a avut loc la Erevan in Armenia, 
seminarul regional despre Contributia societatii civile 
pentru egalitatea dintre femei si barbati, unde Romania a 
fost reprezentata de  Simona Necula (Centrul Filia) si Elena 
Arhire (Asociatia ANAIS). Seminarul a fost organizat la 
initiativa guvernului Armeniei cu sprijinul Organizatiei 
Internationale a Francofoniei. La seminar au participat, pe 
langa coordonatorul Retelei francofone pentru egalitate 
femei-barbati, reprezentanti ai ambasadelor, ai 
ministerelor afacerilor externe si ai ONG-urilor din cele 
sase tari participante: Albania, Armenia, Bulgaria, 
Macedonia, Moldova si Romania. 

 
- In cadrul celei de a – X – a editii a „Saptamanii 
prevenirii criminalitatii” organizata de Directia Generala 
de Politie a Muncipiului Bucuresti Asociatia ANAIS, alaturi 
de alte ONG-uri si institutii, a primit distinctia „Cel mai bun 
partener” in anul 2015 pentru aportul adus in actiunile de 
prevenirea a violentei in familie in special prin distribuirea 
de pliante si afise pentru informarea cetatenilor in toate 
sectiile de politie si prin participarea la sesiunile de 
informare a agentilor de politie cu privire la problematica 
violentei in familie. Aceeasi distinctie a fost oferita 
Asociatiei ANAIS si in anul 2013 pentru activitati similare. 

 
- Au fost oferite servicii complexe constand in consiliere 
si indrumare sociala, consiliere juridica, consiliere 
psihologica/ psihoterapie individuala si in cadrul 
grupurilor, pregatire dosar pentru obtinerea ordinului de 
protectie, sprijin in intocmirea actelor juridice unui numar 
de 154 de beneficiare. Numarul apelurilor telefonice si e-
mailuri primite au fost de aproximativ  450. 

 
 

http://www.violentaimpotrivafemeilor.ro/
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- Din cele 154 de beneficiare au fost formulate cereri 
privind emiterea unui ordin de protectie pentru 50 de 
beneficiare, dintre care: 32 au fost admise, 15 respinse si 
in 3 cazuri s-a renuntat la judecarea cererii. 

 
-  41 dintre beneficiarele proiectului “Stop violentei in 
familie” au urmat sedinte individuale de terapie, terapie 
de familie (cuplul mama-copil) si terapie de grup. 

 
- Asociatia a asigurat asistarea si reprezentarea in 
instanta pentru 10 dintre cazurile de violenta in familie. 

 
- A participat alaturi de alte ONG-uri membre ale Retelei 
pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva 
femeilor si Retelei rupem tacerea despre violenta sexuala 
la un grup de lucru pentru modificarea legislatiei in 
domeniu initiat de dl. Judecator Cristi Danilet in cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
- In luna noiembrie reprezentanta Asociatiei Anais a 
participat la cea de a 17 – a conferinta anuala a retelei 
europene pentru prevenirea si combaterea violentei 
impotriva femeii “WAVE” care a avut loc la Haga, Norvegia 
in data de 2 Noiembrie. 

 
- In luna noiembrie a fost incheiata o conventie de 
colaborare cu alte 11 ONG-uri furnizoare de servicii atat 
din Bucuresti cat si din tara – Asociatia Casa Iona, 
Asociatia Solwodi, Adra Romania, Asociatia Diaconia, 
Fundatia Sfantul sava de la Buzau, Asociatia Femeilor din 
Sibiu, Asociatia Semn de viata, Fundatia SensiBlu, Biserica 
Reformata Casa Sperantei, Asociatia Casa de femei 
crestina germana “Estera”, Asociatia Lumea ca Lumea. 
 
C.“Actiuni caritabile si de sustinere” 
 
- Cu ocazia sarbatorilor de Paste am organizat o actiune 
caritabila oferind in jur de 500 de pachete catre 
beneficiarii programelor noastre: femei, copii si familiile 
acestora. Ne-au fost alaturi in organizarea actiunii 
sponsorii Unilever, Alka, RoStar, Olympus,  Mr. Tripp. 
 
- Pe 17 iunie, la Centrul Socio-Cultural „Jean- Louis 
Calderon” al Primăriei Sectorului 2, a avut loc lansarea de 
carte „Pantofii mamei” a autoarei Andrada Ingrid Maran. 
Asociatia ANAIS a facut posibila publicarea volumului de 
poezii. 

 
  

 

- In luna decembrie am oferit daruri pentru 60 de copii 
ai beneficiarelor. 
 
D. Actiuni, evenimente, activitati 
 
- In data de 04.03.2015 Asociatia ANAIS a semnat un 
protocol de colaborare  cu institutia Avocatului Poporului 
in vederea aplicarii Mecanismului de prevenire a torturii in 
locurile de detentie. Reprezentanti ai Asociatiei fac parte 
din echipele de vizitare care se deplaseaza in anumite  
centre de detentie aflate pe raza geografica Bucuresti-
Ilfov.  
 
- In luna Martie cu sprijinul d-lui  Moty Fridman si 
echipelor de la “-417” si Fashion Jeans Store  sa aducem 
un zambet pe fetele doamnelor inscrise la grupurile de 
suport si care ne-au trecut pragul in perioada 2 - 16 Martie 
prin produsele naturale de ingrijire exclusiviste “-417”. 
Peste 40 de doamne au primit pachete cu produse de 
ingrijire si infrumusetare 

 
- Una dintre beneficiarele Asociatiei a avut parte de o zi 
speciala oferita in dar de Salonul Zebrra si colectivul 
acestuia cu ocazia zilei dedicate femeii. D-na a fost 
rasfatata de angajatele Salonului Zebrra avand parte de un 
pachet complet de infrumusetare (tuns, vopsit, coafat, 
manichiura, pediciura si machiaj).  

 
Principalii sponsori si finantatori 

In anul 2015 nu am fi putut realiza activitatile inscrise in 

proiecte fara sprijinul material si financiar al: 

Fondul ONG in Romania prin proiect Ro2014_5.1_46 

“Dezvoltarea si consolidarea retelei pentru prevenirea si 

combaterea violentei impotriva femeilor” 

Cerasus Avium 

Novartis Oncology 

Astrazeneca 

Biofarm 

Sanience 

FlexoGraphic 

SMS Metallurgy Romania 

Unilever 

Alka  

Mr. Tripp 

Si a persoanelor fizice care au redirectionat cei 2% din 

impozitul pe venit realizat in 2014.  


