1

RAPORT DE ACTIVITATE 2013- 2014
Cuprins
Despre ACTEDO...........................................................................................................2
Activitățile noastre în

4.....................................................................................3

Echipa ACTEDO............................................................................................................5
Informații financiare.................................................................................................5
Contact............................................................................................................................6

1

Despre ACTEDO
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO este o organizație
neguvernamentală care activează în domeniul drepturilor omului, înființată în
, cu sediul în
Cluj-Napoca.
Misiunea ACTEDO este de a promova drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a acționa
împotriva încălcărilor drepturilor omului. Considerăm că abuzurile împotriva grupurilor
vulnerabile și inegalitatea de gen își au rădăcinile în lipsa educației de drepturile omului la nivel
național, în viziuni și practici stereotipice privind femeile și bărbații, precum și în eșecurile
instituțiilor de a implementa legi și de a aplica sancțiuni ferme în cazuri de abuzuri și
discriminare. Pentru a aduce îmbunătățiri concrete în această arie, ACTEDO desfășoară activități
de advocacy, și educaționale, precum și cercetare și dezvoltare comunitară cu scopul de a crește
participarea activă a specialiștilor și a publicului larg și de a facilita accesul la justiție al tuturor
cetățenilor, în special al celor vulnerabili.
Pentru a ne atinge obiectivele, urmăm trei direcții strategice:

1. Accesul la justiție - Pentru a facilita accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, am înființat un
centru de asistență juridică pro bono (en clearinghouse) - Rețeaua Pro bono pentru Drepturile Omului.
De asemenea, organizăm formări pentru avocați și juriști, întâlniri de lucru cu ong-urile care lucrează
cu grupuri vulnerabile, desfășurăm activități de advocacy pentru a promova activitatea juridică pro
bono în România.

. Educație pentru drepturile omului - Acest program implică educarea publicului larg, voluntarilor,
tinerilor și creșterea nivelului de conștientizare în rândul acestora dar și al specialiștilor privind
noțiuni de drepturile omului. )nstrumentele noastre preferate includ campanii de educație nonformală
în școli, dezbateri publice, conferințe și sesiuni de formare, activism stradal, campanii online, interviuri
pentru presă și televiziune.

3. Egalitate de gen - Pentru a ameliora poziționarea României pe ultimul loc între statele membre
UE în domeniul egalității de șanse dintre femei și bărbați, ne propunem să combatem și să
prevenim discriminarea bazată pe sex, inclusiv violența de gen și să influențăm practicile sociale și
culturale potrivnice deopotrivă femeilor și bărbaților. În acțiunile noastre, adoptăm și promovăm
gender mainstreaming – analizarea implicațiilor pentru femei și bărbați a politicilor publice și
programelor implementate la nivel local sau național.

*

Dacă doriți să aflați mai multe despre ACTEDO, vă invităm să vizitați site-ul nostru oficial,
www.actedo.org, și să ne urmăriți pe Facebook: www.facebook.com/ACTEDO.
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Activitățile noastre în 2013-2014
Asociația a fost înființată în ianuarie
de către membri fondatori: Adela Dumbrăvan, )ulia
Pascu și )oana Tuță. În perioada
am căutat surse de finanțare, ne-am stabilit
prioritățile și direcțiile de acțiune și ulterior, ne-am diversificat activitățile. Am primit membri noi
în echipa noastră, astfel că în
, Alexandra Columban a devenit membru asociat al asociației.
Am oferit sprijin și am stabilit legături cu numeroase organizații și persoane fizice care susțin
cauza noastră.
Obiectivele noastre în
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Educație de drepturile
omului
Ce? Creșterea abilităților a
de avocați din județe Cluj,
Mureș, Bistrița-Năsăud de a
instrumentaliza cazuri de
drepturile omului.
Cum? sesiuni de formare în
legislația de drepturile omului,
instrumente juridice și studii
de caz facilitate de traineri
profesioniști de la Centrul de
Resurse Juridice (CRJ).
Ce? Creșterea nivelului de
conștientizare în rândul
publicului larg privind aspecte
de drepturile omului și
egalitate de gen.
Cum? Diseminarea a 2 videouri – Vorbești drepturile
omului? și Vorbești drepturile
femeilor? – în media socială și
în rândul publicului larg.

Ce? Dezvoltarea capacității
membrilor ACTEDO de a
desfășura acțiuni de advocacy,
de monitorizare a drepturilor
omului și de a efectua
propuneri de politici publice.
Cum? Participarea membrilor
ACTEDO la sesiuni de formare
în domeniul drepturilor
omului, susținute de
specialiști.

Acces la justiție

Egalitate de gen

Ce? Înființarea unui centru de
asistență juridică pro bono en.
clearinghouse) specializat pe
grupuri vulnerabile și încălcări
ale drepturilor omului.

Ce? Creșterea nivelului de
conștientizare privind violența
de gen și abuzurilor împotriva
femeilor.

Cum? Sesiuni de formare cu
organizații cu experiență și
expertiză în litigii de
drepturile omului și în
administrarea unui centru de
asistență juridică pro bono.

Ce? Oferirea de asistență și
reprezentare juridică pro bono
persoanelor care aparțin
grupurilor vulnerabile.
Cum? Punerea în legătură a
solicitanților de asistență
juridică pro bono cu Avocați
Pro Bono.
Ce? Consolidarea culturii pro
bono din România.

Cum? Consolidarea legăturilor
cu alte centre de asistență
juridică pro bono și societăți
de avocatură din Europa care
efectuează și promovează
prestarea serviciilor pro bono.
Organizarea de întâlniri cu
Barourile locale pentru a
discuta despre statutul pro
bono în România.
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Cum? )mplicarea comunității
în Campania de
zile de
activism împotriva violenței
asupra femeilor și în acțiuni cu
ocazia Zilei Europene
împotriva Traficului de
Persoane. Organizarea de
marșuri, acțiuni de sit-in și o
Bibliotecă Vie pentru
informarea publicului larg
privind forme de abuzuri
împotriva femeilor și pentru
combaterea stereotipiilor de
gen.
Ce? Consolidarea relațiilor cu
alte organizații naționale și
europene active în domeniul
egalității de gen.

Cum? Schimb de practici cu
Women’s Counseling, ONG din
)slanda care oferă consiliere
legală și socială femeilor.
Aderarea la Rupem tăcerea
despre violența sexuală, o rețea
națională de organizații de
femei, care are ca scop
combaterea atitudinilor de
blamare a victimelor violenței
sexuale și oferirea unor
servicii mai bune acestora.

Reușitele noastre în cifre:

















întâlnire de lucru cu Women’s Counselling ONG cu sediul în Reykjavik, Islanda) pentru a
schimba bune practici în domeniul asistenței juridice și sociale pentru femei iun.
persoane vizionează video-urile ACTEDO care promovează drepturile omului și
egalitatea de gen: Vorbești drepturile omului? și Vorbești drepturile femeilor? (ian. - apr.)
membri ACTEDO își însușesc noțiuni de litigii de drepturile omului pentru grupuri
vulnerabile în cadrul unei sesiuni de formare cu Centrul de Resurse Juridice - CRJ (aug.)
membri ACTEDO dobândesc noțiuni fundamentale în crearea și administrarea unui
centru de asistență juridică pro bono en. clearinghouse la o sesiune de formare susținută
de PILnet - The Public Network for Global Interest Law (aug.)
ACTEDO devine al doilea membru din România al Alianței Europene Pro Bono (sept.)
ACTEDO devine al zecelea membru al Rupem tăcerea despre violența sexuală, o rețea
națională de organizații neguvernamentale care promovează egalitatea de gen și nondiscriminarea
90 de persoane iau parte la un seminar public despre traficul de persoane (date,
statistici, contacte de urgență etc. oct.
voluntari participă la o acțiune de sit-in pentru a marca Ziua Europeană împotriva
Traficului de Persoane (18 Oct.)
membri ACTEDO participă la Forumul European Pro Bono în Londra nov.
avocați din
județe participă la
sesiuni de formare în drepturile omului
organizate de ACTEDO – legislație națională și europeană, instrumente juridice și instituții
(nov. )
marș public împotriva violenței asupra femeilor cu participarea a peste 70 de
persoane (25 Nov. – Ziua )nternațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor
Biblioteca Vie care promovează egalitatea de gen și non-violența cu participarea a
„cărți umane” și peste
de „cititori”
Dec. – Ziua )nternațională a Drepturilor Omului)
dezbatere publică despre accesul la justiție al grupurilor vulnerabile cu mai mult
de
de participanți dec.

4

Echipa ACTEDO
Membri1
Poziție

Număr

Membri fondatori

3

Membri în Consiliul
Director

3

În ACTEDO…
de la începuturi
de la începuturi

Membri asociați

1
3

din iulie 2014

Interni/ Voluntari

1

din oct. 2014

Angajați

din mai 2014

Informații financiare

Proiect

Finanțator

Parteneri

Granturile SEE &
Fondul ONG în
România

- Centrul de Resurse Juridice
(CRJ)
- The Global Network for
Public Interest Law – PILnet
- Societatea Civilă de Avocaţi
Costas, Negru & Asociații
- Societatea Civilă de Avocaţi
Chiriță și Asociații

Rețeaua Pro Bono
pentru Drepturile
Omului

Justice for Women

1

Granturile SEE &
Fondul ONG în
România

Pozițiile expuse nu se exclud în mod obligatoriu.

Women’s Counselling,
Reykjavik, Islanda
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Grant

61.097,75
Euro

3000 Euro

Contact
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO
Calea Dorobanților, nr.

, ap. ,

7, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Website: www.actedo.org
E-mail: info@actedo.org; actedo@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ACTEDO
Tel.: 0757307928; 0746672026.

