RAPORT DE ACTIVITATE  2016 
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. “Dincolo de diagnosticul de cancer”
- 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 40 de beneficiare
dintre care doar pentru 25 au fost oferite servicii
complexe constand in consiliere si indrumare sociala,
consiliere psihologica/ psihoterapie individuala si in
cadrul grupurilor.
- In cadrul proiectului au fost organizate 3 grupuri
tematice care au parcurs sedinte teraputice si ateliere
tematice, o parte dintre beneficiare au urmat si sedinte
de consiliere psihologica individuala atat la sediu cat si
prin Skype.
- Cu sprijinul uneia dintre beneficiare, Friptu Maria,
am reusit sa distribuim peste 30 de proteze externe
pentru sani si peruci.
- In data de 5 Martie voluntari si voluntare au raspuns
apelului CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate si
SECS-Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala si
alaturi de beneficiare ale Asociatiei Anais au distribuit
materiale informative despre cancerul de san si au
raspuns intrebarilor despre necesitatea efectuarii
periodice a controalelor la san. Actiunea a avut ca scop
oferirea unui altfel de martisor doamnelor si
domnisoarelor, unul informational. Echipa de tineri
voluntari si doamnele supravietuitoare ale diferitelor
forme de cancer au impartit materiale informationale in
zona Pietei Unirii din Bucuresti.
- Asociatia ANAIS a participat la evenimentul organizat
cu sprijinul AstraZeneca in cadrul campaniei “REprimeste
viata in dar” in data de 7 Martie „Dialoguri pentru viata:
Sanatatea feminina si Oncologia”. Evenimentul a avut loc
concomitent in patru orase din tara: Bucuresti, ClujNapoca, Iasi si Timisoara, unde specialisti cu experienta

vasta in Oncologie si in arii de practica medicala conexe,
alaturi de reprezentante ale societatii civile, printre care
si Asociatia ANAIS, si ale asociatiilor de pacienti din sfera
Oncologiei au adus in prim-plan importanta preventiei, a
diagnosticului precoce si precis, precum si a abordarii
personalizate in ingrijirea femeilor cu cancer. La
eveniment a fost prezentat un film prin care beneficiare
ale Asociatiei si-au marturisit experientele prin care au
trecut odata cu aflarea diagnosticului de cancer.
- In zilele de 2 si 3 Aprilie (Sambata si Duminica)
Asociatia a participat cu o expozitie in cadrul celei de a –
VII-a editii a Conferintei de Psihoterapie Experientiala si
Dezvoltare
Personala
Unificatoare
„Provocari, experiente, noutati, conexiuni psihocorporale si deschideri interdisciplinare” ce a avut loc la
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din
Bucuresti. Este cel de al doilea an in care am participat la
aceasta conferinta cu obiecte lucrate de beneficiarele
asociatiei in cadrul grupurilor de suport. Anul acesta a
fost despre inimi si fluturi, despre fluturi ca simbol al
transformarii. Despre inimi ca simbol al solidaritatii si
incurajarii, inimi cu poveste. Conceptul a fost dezvoltat
de ABC Breast Care, plecand de la nevoia unei paciente.
Perna in forma de inima vine in sprijinul femeilor care au
suferit intervenii chirurgiale de masectomie si este un
ajutor in perioada post operatorie si nu numai. Este
special conceputa in forma de inima, astfel incat sa poata
fi pusa la subrat fara a creea un disconfort. Rolul ei este
de a le ajuta sa evite contactul intre brat si zona operata
si de a le oferi o pozitie cat mai confortabila. Pernutele au
fost lucrate cu migala si entuziasm de beneficiare ale
proiectului si de echipa asociatiei.
- In luna martie am devenit partenerii unei campanii
speciale lansata de Elmiplant – Walk Tall. Walk Tall este
o campanie despre increderea in sine prin care Elmiplant
incurajeaza femeile sa isi reaminteasca nenumaratele
motive pentru care pasesc cu incredere, cu umerii drepti,
capul ridicat si zambetul pe buze. Indiferent cine sunt sau
ce aspira sa fie, acestea au incredere in fortele proprii şi
in visurile lor si poarta aceasta incredere pe chip. Walk
Tall si noua ambasadoare a brandului - Dana Rogoz,
transmit femeilor un mesaj puternic si le indeamna sa se

exprime
liber
si
autentic,
sa
sarbatoreasca
individualitatea si frumusetea puterii interioare, mesaj
pe care Asociatia ANAIS il sustine si il promoveaza de ani
buni in randul beneficiarelor noastre – femei dignosticate
cu cancer de san si de col uterin. Cu ocazia lansarii
campaniei Walk Tall, brandul Elmiplant si-a indreptat
atentia catre aceste femei ce au nevoie de sprijin si
sustinere pentru a invata sa-si gestioneze emotiile, sa-si
exprime trairile si sa redescopere frumusetea si puterea
unui nou inceput, dincolo de diagnosticul de cancer.
Astfel, Asociatia ANAIS a devenit partenerul campaniei
iar sponsorizarea din partea elmiplant merge catre
programele noastre menite sa ofere consiliere femeilor
ce se confrunta cu emotiile, fricile si intrebarile ce incep
dupa diagnostic.
- „Arta de a fi fericita„- sedinta inedita de terapie de
grup, ce a facut parte din campania lansata si sprijinita de
Elmiplant. Am organizat pentru beneficiarele noastre o
sedinta inedita de terapie de grup intr-o locatie deosebita
si le-au fost oferit cadouri din partea Elmiplant.
- In perioada 28-29 Mai, Asociatia a participat la
festivalul stradal Femei pe Matasari cu o expozitie cu
vanzare a pernutelor in forma de inimi si fluturi lucrate
la grupurile de suport. Au fost distribuite peste 1000 de
pliante privind promovarea activitatilor proiectului
„Dincolo de diagnosticul de cancer„.
- In perioada 23 – 29 Noiembrie am distribuit pernute
in forma de inima pacientelor diagnosticate cu cancer la
san aflate la tratament la Spitalul Universitar Bucuresti.
Voluntara noastra, Dana Grecu, s-a implicat in mod direct
si s-a asigurat ca pernutele ajung la fiecare doamna.
- Au fost distribuite 10.000 de pliante informative
pentru femeile diagnosticate cu diferite forme de cancer
in cele doua spitale partenere, Spitalul de Urgenta
Bucuresti si Spitalul Clinic Coltea.
B. “Stop violentei in familie”
- In perioada februarie 2015 – aprilie 2016 Reteaua VIF
a beneficiat de sprijin financiar pentru dezvoltarea si
consolidarea sa printr-un grant acordat din Fondul ONG
in Romania si gestionat de Fundatia pentru Dezvoltarea
Societatii Civile (FDSC). Asociatia ANAIS face parte din
retea si a fost unul dintre cei 7 parteneri implicati in
proiectul coordonat de Asociatia Transcena. Activitatile
desfasurate de asociatie s-au conturat in jurul expertizei
in lucrul direct cu victimele violentei in familie. Proiectul
a avut ca obiectiv general consolidarea capacitatii si
cresterea vizibilitatii retelei impotriva violentei asupra
femeilor pentru imbunatatirea activitatilor de
monitorizare si advocacy, la nivel local si national.
Informatii detaliate despre proiect si activitatile
desfasurate
pot
fi
gasite
pe
site-ul
www.violentaimpotrivafemeilor.ro .

- In data de 20 mai, s-a desfasurat la Hotel Epoque,
dezbaterea ”Protectia victimelor violentei domestice si
de gen in contextul respectarii drepturilor omului”,
organizata de Ambasada Norvegiei la Bucuresti, cu
sprijinul Retelei pentru prevenirea si combaterea
violentei impotriva femeilor (Reteaua VIF). Evenimentul
s-a bucurat de o larga participare, fapt care a ilustrat
interesul deosebit al societatii civile si institutiilor
publice fata de domeniul acesta tematic. Dezbaterea s-a
deschis cu o serie de prezentari ale problematicii
complexe puse in discutie. Printre vorbitori a fost si un
reprezentant al Asociatiei care a prezentat cadrul
legislativ actual privind protectia victimelor violentei
domestice. Au fost puse in discutie propunerile de
modificari legislative cele mai adecvate din perspectiva
nevoii de siguranta a victimelor violentei domestic si din
perspectiva Conventiei de la Istanbul. Interventiile
participantilor au sustinut ipotezele prezentate de
asociatiile membre ale Retelei pentru prevenirea si
combaterea violentei impotriva femeilor.
- Asociatia ANAIS a participat in week-endul 21-22 Mai
la Festivalul ONGFest care s-a desfasurat in Parcul
Herestrau. Alaturi de alte asociatii membre ale Retelei
pentru prevenirea si combaterea violentei in familie am
desfasurat activitati tematice si am oferit informatii
vizitatorilor. Corturile Ambasadei Norvegiei au avut ca
tema "Stop violenta!"si impreuna cu Fundatia Sensiblu,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociatia E-romnja,
Centrul FILIA, Asociatia Atena Delphi, Asociatia
Transcena si Asociatia GRADO am incercat sa facem
cunoscute activitatile retelei, sa promovam serviciile
specializate pentru victimele violentei in familie si sa
implicam vizitatorii in activitati practice menite sa
contribuie la o mai buna intelegere a egalitatii de gen, a
egalitatii de sanse si a problematicii violentei in familie.
- In 25 mai a fost lansata de catre Reteaua europeana
a organizatiilor pentru femei impotriva violentei
„Women against Violence Europe” (WAVE), cu
sustinerea UN Women – OrangeTheWorld Campania
Europeana „Step Up! – PASI INAINTE”. In urmatorii doi
ani, membrii WAVE vor promova drepturile femeilor
supravietuitoare ale violentei si ale copiilor lor la
protectie si servicii specializate adecvate in toate tarile
Europei. Prin aceasta campanie cerem statelor europene
sa faca pasi inainte si sa investeasca mai mult in servicii
specializate independente care aplica principiile
drepturilor femeilor si au o abordare sensibila la
dimensiunea de gen, tintind cauzele esentiale ale
violentei. Asociatia ANAIS impreuna cu Asociatia ALEG
sunt promotorii campaniei in Romania.
- Dupa primul seminar regional francofon despre
egalitate de sanse care a avut loc in 2015 la Erevan, am
participat la cea de-a doua reuniune organizata la
Chisinau in data de 19 mai. Societatea civila din cele 6
tari membre ale Organizatiei Internationale a
2

Francofoniei (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia,
Moldova si Romania) si corespondentii nationali ai OIG
au dezbatut tema "Promovarea egalitatii de gen in si prin
educatie". Romania a fost reprezentata de Centrul FILIA
si Asociatia ANAIS.
- In perioada mai 2016 - aprilie 2017 Asociatia ANAIS
implementeaza in Bucuresti cu sustinerea Directiei
Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti
proiectul „Stop violentei in familie!”. Astfel cu sprijinul
financiar primit victimele violentei in familie care au
domiciliul sau resedinta in Bucuresti beneficiaza de
servicii specializate de informare si indrumare sociala,
consiliere juridica, consiliere psihologica, asistare in fata
instantei de judecata in vederea obtinerii ordinului de
protectie,
decontarea
taxei
pentru
obtinerea
certificatului medico-legal, sprijin in redactarea
documentelor juridice si in intocmirea dosarelor pentru
instanta. Proiectul a fost aprobat in sedinta Consiliului
General al Municipiului Bucuresti din 31.03.2016 prin
Hotararea nr. 70.
- Secretarul general al Francofoniei, doamna Michaëlle
Jean, a efectuat pe 26 mai 2016, o vizita oficiala in
Romania. Printre alte intalniri si intrevederi Michaëlle
Jean a vizitat si Centrul de asistenta pentru mama si copil
apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucuresti, insotita de Secretarul general al
Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei
si Barbati - ANES, si de doua reprezentante ale societatii
civile, de la Centrul Filia si de la Asociatia Anais.
Michaëlle Jean, care a lucrat 11 ani in adaposturi
canadiene pentru femei, a dorit sa intalneasca
reprezentanti ai ANES si ai societatii civile care au
aceleasi obiective cu Organizatia Internationala a
Francofoniei, printr care: derularea de programme si
proiecte in domeniul egalitatii dintre femei si barbati,
lupta impotriva discriminarilor si violentei asupra
femeilor, lupta pentru autonomia femeilor. In acest scop,
OIF a creat Reteaua francofona pentru egalitate femeibarbati.
- Sambata, 18 iunie 2016, in Bucuresti a avut loc
„Crosul egalitatii de sanse” in Parcul „Alexandru Ioan
Cuza” (IOR) la care echipa Asociatiei ANAIS a participat
activ sustinand egalitatea de sanse de la Start la Finish!.
„Crosul egalitatii de sanse” a fost organizat de Agentia
Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si
Barbati (ANES) şi OMV Petrom iar evenimentul face
parte din seria actiunilor organizate in vederea
indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in
cadrul campaniei HeForShe, initiata de catre UN Women.
Campania HeForShe are drept scop implicarea barbatilor
in sustinerea actiunilor care promoveaza egalitatea de
gen, combaterea violentei impotriva femeilor si a
stereotipurilor privind competentele femeilor.
- In perioada 26 - 30 septembrie, a avut loc cea de a XI-a
ediţie a evenimentului naţional „Saptamana prevenirii

criminalitatii”. In data de 29 septembrie 2016 a fost
organizata o dezbatere pe tema introducerii ordinului de
protectie de urgenta la care asociatia a luat parte alaturi
de alte ONG-uri si institutii din domeniu.
- In perioada 19-21 Octombrie am luat parte la cea de a
18-a conferinta a Retelei europeana a organizatiilor
pentru femei impotriva violentei „Women against
Violence Europe” (WAVE) care a avut loc la Berlin.
Printre
participanti
s-au
numarat
persoane
reprezentante a autoritatilor publice din Germania,
raportorul special al Natiunilor Unite pe problema
violentei impotriva femeilor, academicieni din
Universitati Europene, delegati din cele 46 de tari
membre in cadrul retelei si altii.
- Reţeau pentru prevenirea şi combaterea violenţei
impotriva femeilor a organizat pe data de 15 octombrie,
pentru a doua oara, marsul „Impreuna pentru siguranta
femeilor„. Marsul a pornit din Parcul Colţea pana la Piaţa
Victoriei. Asociatia ANAIS a fost si anul acesta alaturi la
actiune. Au fost prezenti reprezentanţi ai instituţiilor
abilitate in domeniul violentei (Ministerul Muncii şi
Agenţia pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati,
Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic),
reprezentanti ai ambasadelor (Ambasada Finlandei,
Ambasada Suediei, Ambasada Canadei) dar si persoane
publice precum artista Alexandra Stan. In semn de
solidaritate au fost organizate marsuri si in Giurgiu si
Valea Seaca (Bacau).
- In perioada 3-5 Noiembrie reprezentantii Asociatiei
ANAIS au sustinut in cadrul Conferintei Internationale de
Asistenta Sociala – Social Work International Conference
(SWIC) – workshopul intitulat ”Protectia victimelor
violentei
domestice.
Experiente
din
practica
specialistilor”. Participanţii au primit materiale
informative, au adresat întrebări şi au lucrat aplicat pe
exercitii tematice. Pe toată durata conferinţei Asociaiia a
fost prezenta cu expozitia “Printre inimi si fluturi”produse, perne in forma de inima si fluture, realizate de
echipa asociatiei împreună cu participantele la grupurile
de suport.
- 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.
- Au fost distribuite in Bucuresti peste 10.000 de
pliante informative pentru victimele violentei in familie
prin intermediul partenerilor (Directia Generala De
Politie A Municipiului Bucuresti, Directia Generala de
Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, ONG-uri
furnizoare de servicii si nu numai).
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- Au fost organizate grupuri de suport pentru
beneficiarele proiectului si psihoateliere tematice
(Managementul emotiilor, Iubirea de sine, Despre relatii,
Accepta fericirea) sustinute in locatii deosebite.
- In luna octombrie am incheiat un protocol de
colaborare cu Facultatea de Sociologie si Asistenta
Sociala din cadrul Universitatii Bucuresti in vederea
efectuarii de stagii de practica in domeniul asistentei
sociale pentru studentii inscrisi la cursurile de zi din
cadrul facultatii.
- In luna decembrie Asociatia ANAIS a incheiat o
conventie de colaborare cu Agentia Nationala Pentru
Egalitate de sanse Intre Femei si Barbati (ANES) in
vederea asigurarii functionarii ”Centrului de primire in
regim de urgenta destinat victimelor violentei
domestice”. Asociatia va furniza serviciile specializate in
cadrul centrului mai sus mentionat.
- In anul 2016 au fost inregistrate un numar de 140
beneficiari, 43 dintre acestia au solicitat emiterea unui
ordin de protectie. Numarul apelurilor telefonice si a emailurilor primite au fost de aproximativ 400. Cu prijinul
financiar al municipalității oferit prin Hotărârea
nr.70/31.03.2016 pentru o perioadă de 12 luni, in 2016
din totalul de 140 beneficiari au fost furnizate servicii
specializate pentru un numar de 85, dintre acestia au
beneficiat de reprezentare si asistare in vederea obtinerii
ordinului de protectie un număr de 31 beneficiari. Avand
în vedere dinamica instantelor de judecata dar si dreptul
paratului agresor de a contesta hotararea de emitere a
ordinului de protectie beneficiarele au avut nevoie de
reprezentare in fata instantei de judecata si pentru etapa
procesuala a apelului. De acest serviciu au beneficiat 9
dintre acestea.
- Am participat activ alaturi de alte ONG-uri membre
ale Retelei pentru prevenirea si combaterea violentei
impotriva femeilor si Retelei rupem tacerea despre
violenta sexuala la grupurile de lucru pentru
modificarea legislatiei in domeniu initiate de Consiliului
Superior al Magistraturii, Agentia Nationala pentru
Egalitate intre Femei si Barbati si am fost semnatari
alaturi de acestia ai scrisorilor descrise adresate
ministerelor in domeniu si guvernului cu privire la
lamurirea mai multor aspecte.
C.“Actiuni caritabile si de sustinere”

- Sponsorizarea in produse din partea UNILEVER a
fost folosita inainte de sarbatorile de iarna pentru 150
de beneficiare ale proiectelor asociatiei.
D. Actiuni, evenimente, activitati
- In cadrul colaborarii cu institutia Avocatului
Poporului in vederea aplicarii Mecanismului de
prevenire a torturii in locurile de detentie
reprezentanti ai Asociatiei au facut parte din echipele
de vizitare care s-au deplasat in anumite centre pentru
copii si batrani aflate in orase precum Constanta,
Brasov, Targoviste, Bucuresti.
- Asociatia ANAIS a participat alaturi de
colaboratoarea asociatiei, avocat Carmen Nemes, la
cursul de pregatire profesionala in legatura cu
aspectele particulare ale exercitarii profesiei de avocat
in cauzele avand ca obiect combaterea violentei
familiale organizat de Baroul Bucuresti. Cursul a avut
loc in data de 11 aprilie.
Principalii sponsori si finantatori
In anul 2016 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”
Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului
Bucuresti
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Sector 1
UNILEVER
Novartis Oncology
Astrazeneca
Biofarm
Elmiplant – Sarantis Romania
Dressbox
CREDIT EUROPE ASIGURARI-REASIGURARI S.A
JUKI Romania
Mr. Tripp
Si a persoanelor fizice care au redirectionat cei 2%
din impozitul pe venit realizat.

- Pe intreg parcursul anului am primit numeroase
donatii reprezentant haine, incaltaminte si alte articole
din partea oamneilor inimosi. Aceste dinatii au ajus la
beneficiarele asociatiei, la beneficiarele ONG-urilor
furnizoare de servicii cu care colaboram si la beneficiari
ai programelor Directiei Generale de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucuresti.
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