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Despre ACCEPT
Asocia ia ACCEPT este prima organiza ie neguvernamental de drepturile
omului din România care ap
i promoveaz drepturile persoanelor LGBT
(lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel na ional.
MISIUNE
Ap rarea i promovarea drepturilor persoanelor LGBT (Lesbiene, Gay,
Bisexuali, Transgender) din România, ca drepturi ale omului.
VIZIUNE
O societate în care orientarea sexuala i identitatea de gen sunt considerate
simple caracteristici ale fiin ei umane.
SCOP
Schimbarea mentalit

ii privind LGBT din România.

VALORI
1. Respectul fa de drepturile omului.
Respect m dreptul la demnitate personal
i de grup.
2. Respectul fa de diversitate.
Consider m fundamental
respectarea convingerilor, a valorilor, a
sentimentelor i a identit ii.
3. Respectul fa de propria persoana i fa de comunit ile din care facem
parte.
Sus inem i încuraj m afirmarea identit ii i respectul de sine.
Ac ion m cu profesionalism.
Promov m principiile transparen ei institu ionale.
4. Combaterea intoleran ei i a discrimin rii fa
de persoane i de grupuri
pe criteriul orient rii sexuale i al identit ii de gen.
OBIECTIVE
ap rarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în
drepturile i libert ile lor fundamentale, a a cum sunt prev zute în
Constitu ia României i în tratatele interna ionale ratificate de statul
român;
educarea societ ii i mass-media cu privire la LGBT;
organizarea de ac iuni pentru respectarea drepturilor i libert ilor
persoanelor LGBT;
dezvoltarea solidarit ii între membrii comunit ii LGBT;
colaborarea cu organiza ii care promoveaz interesele minorit ilor;
dezvoltarea de servicii care r spund nevoilor specifice LGBT din
România.
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Activit

i de advocacy i lobby

1. Criteriile de nominalizare a membrilor Colegiului Director al Consiliului
Na ional pentru Combaterea Discrimin rii.
Activitate început

în anul 2006 i continuat în 2007

Descrierea contextului
Asocia ia Accept este implicat în activit ile legate de legisla ia antidiscriminare i institu iile cu atribu ii în acest domeniu, odat cu începerea
demersurilor României de a adera la Uniunea European
i de a integra în
legisla ia româneasc
normele si regulile europene privind antidiscriminarea.
Astfel în 2000, când s-a lucrat la primul proiect de lege privind prevenirea i
combaterea discrimin rii, ACCEPT a f cut parte din grupul de ONGuri care
i-au exprimat punctul de vedere privind cadrul legal i institu ional în
domeniu.
De la adoptarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea i combaterea oric ror
forme de discriminare, ACCEPT s-a implicat în numeroase ini iative care au
vizat: îmbun
irea cadrului legislativ, monitorizarea implement rii
legisla iei existente, monitorizarea activit ii Consiliului Na ional pentru
Combaterea Discrimin rii, prezentarea de cazuri în fa a CNCD, oferirea de
asisten juridic celor care doreau s depun plângeri la CNCD etc.
Dup
ase ani de la existen a legisla iei i patru ani de la înfiin area CNCD,
s-a strâns un „pachet” de acte normative care modific
i completeaz
legisla ia antidiscriminare (disponibil
pentru consultare pe site-ul
administrat de Accept: www.antidiscriminare.ro).
În iulie 2006 a avut loc ultima modificare a legisla iei anti-discriminare, la
care ACCEPT, al turi de Coali ia anti-discirminare a ONGurilor din România
i-a adus contribu ia. Printre prevederile acestei ultime modific ri sunt i
cele referitoare la componen a Colegiului director al CNCD:
- Num rul membrilor a crescut de la 7 la 9, i de asemenea s-au
modificat i condi iile potrivit c rora o persoan poate sau nu face
parte din Colegiul director.
- Minim dou treimi dintre membri vor fi licen ia i în tiin e juridice
(anterior to i membrii erau licen ia i în tiin e juridice).
- Membrii vor fi numi i de cele dou camere ale Parlamentului (anterior
erau numi i de Guvern).
În octombrie 2006 au început demersurile în Parlament, prin intermediul
partidelor politice, de a nominaliza candida i. ACCEPT, împreun cu un
num r mai mare de ONGuri au început demersurile de lobby pentru numirea
unor persoane competente i nu alese pe criteriul politic.
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-

În septembrie 2006 CRJ (Centrul de Resurse Juridice) a convocat
edin a Coali iei anti-discriminare a ONGurilor în care s-a discutat
ini ierea unor activit i comune pentru asigurarea transparen ei i
profesionalismului în numirea membrilor Colegiului director.

-

În data de 9 octombrie 2006 a fost redactat o scrisoare care a fost
adresat :
Pre edintelui,
Parlamentului, Guvernului,
Delega iei
Comisiei Europene la Bucure ti, Comisiei Europene, Ambasadei
Finlandei i Ambasadei Germaniei. Scrisoarea a fost semnat de un
num r de 20 de organiza ii. Scrisoare men iona punctul de vedere al
ONGurilor privind nevoia de tranparen
i profesionalism în acest
proces.

-

În data de 19 octombrie 2006 a avut loc la Camera Deputa ilor o
întâlnire cu Pre edintele camerei: Bodgan Olteanu. La întâlnire au
participat un num r de 10 organiza ii, dintre semnatarii scrisorii.

-

În luna noiembrie 2006 s-a lucrat la propunerea ONGurilor privind
criteriile i procedurile de nominalizare a membrilor colegiului.

-

În data de 7 decembrie 2006 au fost trimise c tre Bodgan Olteanu
propunerile pentru criterii i proceduri.

-

În data de 12 decembrie 2006 au fost trimise propunerile de criterii i
proceduri c tre efii de grupuri parlamentare din Senat i Camera
Deputa ilor (cu excep ia PRM) i c tre pre edin ii Comisiilor de
egalitate de anse i Comisiile pentru drepturile omului de la Senat i
Camera deputa ilor.

-

La inceputul lunii februarie 2007, a avut loc in Parlament audierea
dlui Ilie Nanu, propus pentru a ocupa un loc in Consiliul Director al
CNCD.
Aceasta
audiere
a
avut
loc f
ca
organiza iile
neguvernamentale active în domeniu s fie invitate la audieri, a a
cum solicitaser anterior.

-

Prin urmare, vineri, 2 februarie 2007, la ini iativa ACCEPT, sus inut
de alte 15 organiza ii neguvernamentale a fost ini iat o ac iune de
protest împotriva politiz rii procesului de alegere a membrilor
Colegiului Director CNCD prin propunerea dlui Nanu Ilie ca membru in
Colegiul Director CNCD.

-

La data de 8 februarie 2007 a fost depus la Camera Deputa ilor,
Biroul Permanent, candidatura lui ISTVAN HALLER pentru membru în
Consiliul Director al CNCD. Scrisoarea care a înso it candidatura
acestuia a fost semnat de un num r de 59 de ONG-uri. Istvan Haller
este activist în domeniul drepturilor omului din anii `90 i lucra pt
Liga Pro Europa, Târgu Mure .

-

La data de 22 martie 2007 a fost depus la Senat (Biroul Permanent
i Comisia Juridic ) scrisoarea de contesta ie a candidaturii domnului
Drago Ni pentru postul de membru în Colegiul Director al CNCD.
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În aprilie 2007 a avut loc audierea în comisiile de specialitate ale
celor dou camere ale Parlamentului, a celor trei candida i pentru
Colegiul Director al CNCD. ACCEPT a participat la audieri împreun cu
alte 9 ONGuri. Istvan Haller, propus de ONGuri, a fost votat ca
membru în Colegiul Director.

-

La data de 16 mai 2007 Asocia ia ACCEPT a organizat o dezbatere
public cu noii membri ai CNCD (Istvan Haller i Drago Ni ) i
ONGurile active în domeniul anti-discrimin rii.

În prezent Isvan Haller este unul dintre cei mai activi membri ai CNCD.
Datorit eforturilor sale din interiorul organiza iei, CNCD s-a implicat i în
activit ile Asocia iei ACCEPT, un exemplu semnificativ fiind participarea
unor membri din Colegiul director al CNCD la Gay FEST 2007.

2. Scrisoare c tre Ministerul S
ii Publice privind criteriile de excludere
a donatorilor de sânge – mai 2007/februarie 2008
Asocia ia ACCEPT a trimis Ministerului S
ii Publice, in mai 2007, o
scrisoare care con inea observa iile sale legate de propunerea Ordinului
Ministerului S
ii pentru aprobarea Normelor privind informa iile care
trebuie oferite donatorilor de sânge i de componente sanguine de origine
uman , precum i informa iile care trebuie comunicate de c tre donatori la
fiecare donare i admisibilitatea donatorilor de sânge i de componente
sanguine umane.
Acest proiect, lansat în dezbatere public
de Ministerul S
ii,
(http://www.ms.ro; sec iunea Legisla ie. Proiecte de acte normative)
con inea, în opinia ACCEPT, prevederi cu caracter discriminatoriu referitoare
la criteriile de excludere permanent a donatorului de sânge.
La data de 8 iunie 2007 Asocia ia ACCEPT a participat la dezbaterea public
organizat la cererea ACCEPT de c tre Ministerul S
ii. Cu aceast
ocazie ACCEPT i-a exprimat punctul de vedere i a anun at Ministerul
ii i Institutul de Hematologie c va sesiza CNCDul.
Imediat dup dezbaterea public , ACCEPT a f cut o plângere c tre CNCD i a
cerut recunoa terea ca discriminare a criteriilor propuse de Ministerul
ii. CNCD constat discriminarea i recomand Ministerului S
ii
eliminarea criteriilor discriminatorii.
La sfâr itul anului 2007 Ministerul S
ii a publicat un proiect de ordin
care demonstra luarea în considerare a deciziei CNCD, p strând totu i în
chestionar întreb rile contestate de ACCEPT.

În aceste condi ii ACCEPT a sesizat din nou Ministerul S
ii specificând
inten ia de a contesta în instan
acest act normativ. Ca r spuns la aceast
sesizare, Ministerul S
ii adopt un ordin prin care elimin întreb rile
respective din chestionar. Acest proces s-a finalizat în februarie 2008.
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3. Recomand rile ACCEPT i CRJ la Conferin a la Nivel Înalt a OSCE privind
Combaterea discrimin rii i promovarea respectului reciproc i a intelegerii,
Bucure ti, 7 – 8 iunie 2007
31 mai 2007
Asociatia ACCEPT i Centrul de Resurse Juridice au trimis Ministrului
Afacerilor Externe, domnul Adrian Cioroianu, recomand rile pe care le-au
facut cu ocazia Conferin ei la Nivel Înalt a OSCE privind Combaterea
discrimin rii i promovarea respectului reciproc i a în elegerii, care s-a
desf urat la Bucure ti în perioada 7-8 iunie 2007.
Asocia ia ACCEPT i Centrul de Resurse Juridice i-au exprimat speran a ca
domnul Ministru al Afacerilor Externe va sus ine în cadrul Conferin ei aceste
recomand ri i va ac iona în sensul afirm rii interesului României pentru
respectarea drepturilor omului i promovarea valorilor democra iei.
Trei din cele patru recomand ri propuse de ACCEPT au fost re inute în
documentul final al Pre-Conferin ei ONGurilor, document ce a fost sus inut
în cadrul Conferin ei statelor membre OSCE.

4. Alegerea pre edintei Agen iei Na ionale pentru Egalitatea de
Femei i B rba i (ANES)

anse între

Mai multe organiza ii neguvernamentale, printre care
i ACCEPT, au
transmis ministrului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse o scrisoare, în
care î i exprimau îngrijorarea în legatur cu politizarea procesului de
numire a unei noi persoane în func ia de pre edinte al Agen iei Na ionale
pentru Egalitatea de
anse între Femei
i B rb i (ANES), aflat
în
subordinea ministerului.
În aceea i scrisoare organiza iile semnatare au propus alegerea în func ia
de presedint a acestei institu ii a dnei Alina Chiriac, persoan cu experien
în domeniu, care lucreaz în prezent ca manager de proiecte în domeniul
egalit ii de
anse în cadrul organiza iei neguvernamentale Centrul
Parteneriat pentru Egalitate.
Demersul nu s-a bucurat de succes, fiind preferat
a unei persoane în fruntea ANES.

numire pe criterii politice

5. Evaluarea psihologic
continuata in 2007

a profesorilor – activitate inceputa in 2006 si

Descrierea contextului:
În noiembrie 2006 a ap rut în pres o declara ie a doamnei Dana Dr ghici,
psiholog
i directoare a Centrului de resurse i asisten
educa ional
Bucure ti, în leg tur cu rezultatele evalu rii psihologice a unui num r de
4000 de profesori preuniversitari din Bucure ti. Conform acesteia: „au fost
constatate suspiciuni legate de homosexualitate, orientare c tre
homosexualitate i pedofilie, precum i numeroase cazuri referitoare la
consumul de alcool”.
-8A fost realizat documentarea privind informa ia ap rut în pres . S-a
descoperit o modificare a Ordinului prin care Ministerul S
ii
i
Ministerul Educa iei încheie un protocol de evaluare medical anual a
profesorilor.
În 2004 – 2005 ACCEPT a mai avut o ac iune de lobby prin care a reu it s
elimine de pe lista incompatibilit ilor profesionale termenul de
homosexualitate. În prezentul ordin, la categoria “situa ii de inaptitudine
profesional de natur psiho-comportamental ” era inclus
i urm toarea
precizare: „tulbur ri severe de comportament datorate bolilor mentale,
inclusiv cele care pot înso i tulbur rile de identitate de gen i preferin
sexual ”.
Demersurile realizate:
- a fost contactat telefonic ministrul s
tatii în leg tur cu necesitatea
modific rii Ordinului în sensul clarific rii faptului c homosexualitatea nu
este incompatibil cu exercitarea profesiei de profesor. Acesta a cerut ca
ACCEPT s trimit o scrisoare oficial , care s -i permit s fac demersurile
necesare;
- a fost contactat telefonic domnul Mugur Cium geanu (psiholog, director al
Centrului Na ional de S
tate Mintal
i Eugen Hriscu (psihiatru în cadrul
aceleia i institu ii). Ace tia au fost de acord s realizeze un punct de vedere
care s sus in demersul ACCEPTului;
- în data de 11 decembrie 2006 a fost trimis
ii;

o scrisoare c tre Ministerul

- în data de 11 decembrie 2006 a fost redactat
o scrisoare c tre
Inspectoratul colar la Municipiului Bucure ti prin care se solicit accesul la
rezultatele evalu rii, chestionarul, ghidul de interviu i alte acte care
justific
acordarea acestui contract Centrului de resurse
i asisten
educa ional Bucure ti;
- atât Inspectoratul colar, cât i Ministerul Educa iei i Cercet rii au trimis
tre ACCEPT un punct de vedere conform c ruia nu consider
homosexualitatea ca fiind o piedic
în calea exercit rii activit ii în
înv
mânt;

- Ministerul S
ii a trimis c tre Ministerul Educa iei i c tre ACCEPT o
scrisoare prin care solicit Ministerului Euca iei înfiin area unei comisii
comune care s rediscute textul anex care define te termenii privind
afec iunile psihice care împiedic profesarea în înv
mânt. Din aceast
comisie a f cut parte i Asocia ia ACCEPT.
- În urma demersurilor repetate ale Asocia iei ACCEPT, atât c tre Ministerul
ii, cât i c tre Ministerul Educa iei, în septembrie 2007 a avut loc o
întâlnire a grupului de lucru. Grupul de lucru s-a întâlnit în cadrul Centrului
Na ional de S
tate Mintal , exper ii acestuia fiind parte din grup.
- În octombrie 2007 Ministerul Educa iei
întregime ordinul respectiv.

i Ministerul S

ii abrog

în
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6. Activit i de advocacy legate de promovarea parteneriatului/c
persoanelor de acela i sex

toriei

În martie 2007 ACCEPT a trimis c tre Curtea Constitu ional un Amicus
Curiae în cazul propunerii de realizare a unui referendum pentru
modificarea articolului 48 din Constitu ia României. În acest document
ACCEPT a prezentat argumentele împotriva acestei propuneri.
Pe data de 9 februarie 2007 la Curtea Constitu ional a fost depus de c tre
Comitetul de ini iativ
pentru modificarea Constitu iei propunerea de
organizare a unui referendum cu scopul amend rii acesteia i a includerii
unui paragraf suplimentar în articolul 48 cu formularea: „In România,
poligamia este interzis , iar c
toria este permis doar între un b rbat i o
femeie“.
Propunerea Comitetului
Constitu ional .

de

ini iativ

a

fost

respins

de

Curtea
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Activit

i legate de proiecte

1. Titlu proiect: Servicii de prevenire i de educa ie pentru s
acordate unor grupe de popula ie expuse la risc

tate

Finan ator: Global Fund for HIV/AIDS
Buget total: 116.609 EURO (sum încasat în 2007)
Activit

i:

1. ACTIVIT

I OUTREACH

Perioada august 2006 – mai 2007
În aceast
rora au
beneficiari
plan local
Timi oara

perioad au fost efectuate 262 actiuni de outreach în timpul
fost efectuate un numar de 22.120 sesiuni individuale IEC cu
MSM. În Bucure ti au fost efectuate 84 dintre aceste ac iuni. Pe
au fost desf urate 83 activit i de outreach în Cluj, 64 în
i 17 în Brasov.

Perioada iulie 2007 – decembrie 2007
Activit i constante de outreach: 15 ac iuni de outreach în Bucure ti
668 de MSM au beneficiat de programe de prevenire HIV/SIDA
În perioada octombrie-decembrie 2007 pentru activitatea din ar a avut loc
organizarea procesului de selectare a coordonatorilor locali.
2. RE EA DE VOLUNTARI LOCALI
A fost continuat activitatea de expediere, la cerere, a materialelor de
promovare a sexului protejat c tre persoane din comunitatea MSM care
doresc s re-distribuie aceste materiale în cercul lor de prieteni. Au fost
trimise colete catre 65 de persoane distincte. În total, la sfâr itul perioadei
raportate am înregistrat 40 de voluntari locali, activi în 33 localit i
distincte.

4. OUTREACH VIRTUAL
În acest trimestru, ac iunile de outreach virtual au fost desf urate de
Daniel Z voian, Coordonator activit i locale, pe canalul #gayro. La invita ia
moderatorului acestui canal, ACCEPT are 2 ore rezervate în fiecare mar i
pentru (1) promovarea serviciilor&evenimentelor ACCEPT
i ale altor
organiza ii i (2) prevenirea ITS. Indicator îndeplinit: Au fost înregistrate
235 sesiuni individuale.
5. DISTRIBUIRE PREZERVATIVE
Prezervativele distribuite în cadrul acestei activit i sunt donate de John
Snow Institute i de Population Service International. În perioada raportat
au fost distribuite 241.638 prezervative, dintre care 43.320 în ac iuni de
outreach în Bucure ti, Timi oara, Cluj i Brasov, 3.839 au fost distribuite
direct beneficiarilor, la sediul ACCEPT, 133.000 au fost trimise spre
redistribuire organiza iilor cu care ACCEPT are contract de colaborare,
12.000 au fost trimise spre redistribuire voluntarilor locali (inclusiv grupuri
LGBT), 35.879 au fost distribuite în timpul campaniilor, iar 100 au fost
distribuite în timpul unei sesiuni de informare despre prevenire ITS
sus inut în beneficiul Asocia iei Femeilor Refugiate, iar 3.300 au fost
distribuite pentru evenimente punctuale organizate de Crucea Ro ie sector
6 i Liga Studen ilor Electroni ti.
Distribu ie de prezervative în perioada iulie - decembrie 2007: 25.145
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6. MATERIALE IEC PRINTATE
Planner
ACCEPT a realizat un planner 2007 pe tema curcubeului de 6 culori (simbol
al accept rii diversit ii în domeniul comportamentului sexual). Plannerul,
tip rit în 500 de exemplare, a fost distribuit gratuit în special c tre
organiza ii i institu ii care ofer servicii de interes pentru MSM.
7. INSTRUIRE EDUCATORI ÎNTRE EGALI
În perioada 8 – 10 martie 2007 ACCEPT a organizat un curs de formare
pentru medici. La acest curs au participat 27 de persoane.
8. SESIUNI DE INFORMARE ITS
În perioada iulie 2006 – martie 2007 au fost realizate 54 sesiuni de
informare despre ITS, coordonate de medicul Victor Hila. Sesiunile au fost
organizate la sediul ACCEPT i au avut o durat medie de 1,5 ore, orice
persoan interesat putând participa. Trei dintre sesiuni au fost centrate
asupra infec iei cu HIV iar cea de-a patra, infec iilor datorate contactului cu
regiunea ano-rectala. Au fost înregistrati, în total, 140 de beneficiari.
9. CONSILIERE S

TATE

Consilierea pe probleme medicale a fost realizat la sediul ACCEPT, în timpul
ac iunilor de outreach din Bucure ti i Cluj, sau prin ac iuni de outreach
virtual. În total au fost înregistrate 303 edinte de consiliere i 241
beneficiari distinc i.

10. CONSILIERE PSIHOLOGICA
În perioada august 2006-mai 2007 au fost efectuate 161
consiliere de care au beneficiat 58 de persoane.
Consiliere psihologic
septembrie 2007:

i de promovare a s

edinte de

ii în perioada iulie –

Rezultate ob inute:
-

20 de sesiuni de consiliere psihologic ,
32 de sesiuni de consiliere medical în vederea reducerii riscului de
infectare cu HIV,
9 MSM care au primit consiliere psihologic ,
29 MSM care au primit consiliere medical pentru reducerea riscului
de infectare cu HIV.

11.CONTRACTE DE COLABORARE
ACCEPT are în prezent contracte de colaborare func ionale cu 24 organiza ii
i institu ii, obiectivul fiind prevenirea ITS.

- 12 2. Titlul proiectului: Looking to the future
Finan ator: World Learning
Buget: 10.950 EURO (sum încasat în 2007)
Activit

i:

I. Îmbun

irea sistemului de management organiza ional:

1. Întâlniri de lucru (team retreat) pe tema dezvolt rii planului opera ional
pentru 2007, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2006 la care au
participat membri ai Consiliului de Conducere
i personalul ACCEPT.
Facilitator: Roxana Braga.
Au fost realizate urm toarele documente interne: revizuire misiune, viziune,
valori; revizuire plan strategic (identificare viziune 2011); analiza
activit ilor ACCEPT; analiza fondurilor disponibile.
2. Actualizarea procedurilor interne i a regulamentului intern.
Au fost creat dou documente interne: Regulamentul intern i Manualul de
proceduri.
În perioada 12-15 martie 1007 a avut loc o sesiune de lucru pe tema
procedurilor i schimb rii culturii organiza ionale. La acesta au participat i
membri ai Consiliului de Conducere.
La data de 1 – 2 martie 2007 a avut loc, la sediul ACCEPT preg tirea
persoanlului pentru folosirea strategiei de comunicare i a manualului de
identitate a ACCEPT.

La data de 8 mai 2007 a avut loc consultarea realizat de o expert în
evaluarea de personal. La consultare au participat membri ai persoanlului
ACCEPT.
II. Îmbun

irea sistemului de resurse umane

1. realizarea organigramei i a fi elor de post
2. baz de date voluntari
III. Rela ii publice i advocacy
1. angajarea unui consultat pe PR.
2. realizarea unei strategii de comunicare
vizual a ACCEPT.

i a manualului de identitate

IV. Dezvoltarea i administrarea portalului de web
Portalul a fost dezvoltat pe baza vechiului site accept-romania.ro. Din
ianuarie 2007, când a fost lansat siteul i pân în iunie 2007 au fost
înregistrate un num r de 59000 de intr ri.
În final Asocia ia ACCEPT a primit din partea World Learning diploma pentru
contribu ii valoroase în cadrul dezvolt rii societ ii civile din România.

- 13 3. Titlul proiectului: Dezvoltarea capacit
ACCEPT

ii organiza ionale a Asocia iei

Finan ator: Comisia European
prin programul
societ ii civile.
Buget: 42.536 Euro (sum încasat în 2007)
Activit

PHARE,

Consolidarea

i:

Dezvoltarea i testarea unui curs de introducere în problematica LGBT
pentru organiza iile partenere ale ACCEPT.
Cursul a avut drept scop
cre terea capacit ii acestora de a asigura servicii adecvate poten ialilor
clien i LGBT.
Dup implementarea acestui curs ACCEPT a adoptat i definitivat planul de
desf urare pentru acest tip de instruire, cu scopul replic rii sale în viitor.
Dezvoltarea i testarea unui curs de introducere în problematica LGBT,
adresat psihologilor, asisten ilor sociali i altor speciali ti care ofer servicii
psiho-sociale.
Pe baza experien ei acumulate în timpul sesiunilor de schimb de experien
cu psihologi i asisten i sociali organizate anterior, ACCEPT a elaborat un
curs de introducere în problematica LGBT adresat speciali tilor care ofer
servicii psiho-sociale.

Cursul a urm rit familiarizarea participan ilor cu urm toarele:
-

no iuni legate de orientarea sexual (definire i clarificare termeni,
diferen ieri între orientare i comportament sexual, cli ee legate de
orientarea homosexual etc)

-

implica ii ale homofobiei în via a persoanelor LGBT - identificarea de
prejudec i care influen eaz
atitudinea participan ilor fa
de
persoanele LGBT.

-

nevoi ale persoanelor LGBT identificate în cadrul sedin elor de
consiliere psihologic (pe baza expertizei acumulate de ACCEPT în
domeniu, în ultimii 3 ani).

-

aspecte specifice pentru consilierea psihologic

-

modalita i de cre tere a accesibilit
persoanele LGBT.

a persoanelor LGBT.

ii serviciilor psiho-sociale pentru

Producerea i sus inerea unui modul de formare de formatori adresat
profesorilor i consilierilor colari din Bucure ti.
Acest modul a avut ca scop formarea de formatori care s poat asigura un
climat nediscriminatoriu în coal
i care s poat r spunde elevilor care au
întreb ri legate de orientarea sexual .
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-

-

no iuni generale legate de orientarea sexual (definire i clarificare
termeni, cli ee legate de orientarea homosexual etc);
aspecte specifice ale consilierii psihologice pentru persoanele LGBT;
contextul actual legislativ cu privire la discriminare;
implica iile homofobiei în via a persoanelor LGBT – identificare
prejudec i;
planul de lucru pentru o sesiune interactiva (durata de 1-1,5 h) care
permit introducerea subiectului orient rii sexuale i pe care
participan ii s o poat replica cu elevi de liceu;
no iuni elementare legate de sus inerea sesiunii interactive.

4. Titlul proiectului: Coali ia pentru un parlament educat
Finan ator: CEE Trust
Buget: 13.608 EURO (sum
Activit

i:

încasat în 2007)

1. Cercetare privind opinia parlamentarilor referitoare la discriminare
egalitatea de anse

i

Cercetare a fost ini iat de Asocia ia ACCEPT în colaborare cu Institutul
pentru Politici Publice (IPP) din Bucure ti. Culegerea datelor pentru studiul
cantitativ care st la baza cercet rii s-a desf urat în perioada martieaprilie 2007.
Cu ajutorul unui chestionar formalizat au fost înregistrate opiniile
atitudinile parlamentarilor români cu privire la:

i

Percep ia discrimin rii în România
Percep ia unor categorii sociale minoritare din punct de vedere etnic,
religios, orientare sexual , stare de s
tate i apartenen la gen
Egalitatea anselor pentru diverse categorii sociale minoritare
Reac ia la prejudec ile existente referitoare la minorit i
Calitatea contactelor sociale cu persoane din categorii sociale
minoritare
Distan a social fa de categoriile sociale minoritare selectate
Chestionarul pe baza c ruia s-au realizat interviurile cu parlamentarii
români a fost elaborat de echipa de cercetare a Asocia iei ACCEPT, echip
condus
de Ileana
erban Pârâu. Culegerea
i înregistrarea datelor,
verificarea modalit ii de culegere a datelor, prelucrarea statistic , analiza
datelor i elaborarea raportului de cercetare au fost realizate de echipa de
cercetare a Institutului pentru Politici Publice din Bucure ti.
Lansarea cercet rii a avut loc în cadrul GayFest, printr-o dezbatere pe tema
„Grupurile parlamentare i discriminarea”, în data de 7 iunie 2007.
2. Activit
Activit

i de advocacy i monitorizare

ile de advocacy sunt descrise separat, la primul capitol.

- 14 3. Actualizarea siteului www.anti-discriminare.ro
Au fost create trei noi sec iuni: origine etnic , sondaj i m rturii. Sec iunea
de m rturii permite vizitatorilor s împ rt easc experien e în care se
consider victime ale discrimin rii, indiferent de criteriu. Sec iunea origine
etnic
are aceea i structur
cu celelalte criterii (defini ii, legisla ie,
institu ii, studii i rapoarte, cazuistic ) i va fi completat cu sprijinul
Romani Criss.
Din aceast sec iune numai o parte este accesibil . Sec iunea sondaj a fost
creat pentru a oferi informa ii despre opiniile vizitatorii siteului în ceea ce
prive te discriminarea. Pagina dedicat legisla iei a fost actualizat cu date
privind legisla ia în domeniul HIV/AIDS i de gen. A fost achizi ionat un
abonament de statistic pentru site.
5.

Titlul proiectului: Prevenirea i combaterea discrimin rii

Finan ator: Open Society Institue (Budapesta)
Buget: 34.020 EURO (sum încasat în 2007)
Activit

i:

1. O mare parte din activit ile de lobby i advocacy men ionare la primul
capitol au fost desf urate în cadrul proiectului finan at de OSI.
La activit ile de advocacy s-au ad ugat i cele legate de: actualizarea
siteului www.accept-romania.ro, dezvoltarea centrului de informare i
documentare, consultan a juridic
i reprezentarea în instan
a cazurilor
strategice (5 cazuri de discriminare, abuz).
2. Centrul de Documentare i Informare (Biblioteca ACCEPT)
Biblioteca ACCEPTt:
Biblioteca ACCEPT de ine un num r de peste 1.700 de materiale (c
ROM, DVD, reviste, periodice).

i, CD-

În perioada septembrie 2006 – iunie 2007 au fost realizate un num r de 307
achizi ii. Num rul de achizi ii de anul acest îl dep
te pe cel de anul trecut
datorit dona iilor generoase ale MCC, care au donat c tre ACCEPT un
num r de peste 150 de c
i pe teme LGBT. În aceea i perioad un num r de
102 noi intr ri au fost operate în baza de date din catalogul electronic.
Servicii de informare:
Unul din scopurile principale ale Bibliotecii ACCEPT este oferirea de servicii
pentru persoanele interesate de tematica de gen, LGBT , s
tate,
antidiscriminare i drepturile omului.
Între septembrie 2006 i iunie 2007 au fost înregistra i 497 cititori: 143 la
sala de lectur , 354 au împrumutat materiale. Au fost consultate un num r
de 520 de documente.
- 16 27 de utilizatori au fost înregistra i în baza de date a bibliotecii: 3 ziari ti, 2
cercet tori, 22 de studen i. 24 de persoane au primit informa ii pe email. În
total s-au înregistrat 143 de r spunsuri la diverse întreb ri adresate pe
email.
Un num r de 24 de buletine informative electronice au fost distribuite c tre
lista de distribu ie, care con ine peste 300 de adrese.
Website:
Începând cu ianuarie 2007 ACCEPT a lansat noul portal.
Au fost înregistrate peste 56.000 de intr ri. 224 de tiri au fost selectate i
postate pe site, din 7 cotidiene de mare tiraj.
3. Consilierea juridic

i asisten

în instan

pentru cazurile strategice

ACCEPT men ine în instan
5 cazuri strategice pe tema discrimin rii
abuzurilor drepturilor fundamentale.

i

Alte Proiecte:
Titlul Proiectului: Raxen
Finan ator: CRJ
Buget: 1.316 EURO (sum încasat în 2007)
Activitate: redactarea buletinelor informative despre discriminare pentru
Raxen.
Titlul Proiectului: „LGBT Training”
Finan ator: ILGA EUROPE
Buget: 2.614 EURO (sum încasat în 2007)
Activitate: Asisten

în organizarea în România a training-urilor:

1. Using Video in Monitoring Pride Marches;
2. Documenting Human Rights Violations.
Titlul Proiectului: „Cultura Gay”
Finan ator: Goethe Institut România
Buget: 454 EURO (sum încasat în 2007)
Activitate: sus inere în cadrul Gay FEST 2007
Dona ii private: 3.654 EURO
Vânz ri de materiale promo ionale
(tricouri, steaguri, insigne, etc): 1.956 EURO
Buget Anual 2007: 244.064 EURO

- 16 -

GAY FEST 2007

Tradi ia continu

i în anul 2007...

A VI a edi ie a acestui eveniment a debutat pe 4 iunie 2007, la fel ca în anii preceden i, cu o conferin
pres care înt rea înc o dat , existen a unui eveniment tradi ie.

de

Au fost organizate, a a cum ne-am obi nuit, dezbateri, expozi ii, un workshop, o pies de teatru i festival
de film.
Un real success a fost expozi ia numit - „Ce fac gayi i lesbienele în pat?” - dar nu în ultimul rând
dezbaterile care în 2007 au avut ca teme - „Grupurile parlamentare i discriminarea” i „Religie i
democra ie” -.
i în 2007, Gay Fest le-a oferit persoanelor LGBT i nu numai, o petrecere pe m sura evenimentului dar nu
în ultimul rând un mar , poate unul dintre cele mai colorate i mai reusite din toate evenimetele de gen de
pân atunci.
Sloganul care a înso it evenimentul în 2007 a fost „S rb tore te diversitatea! Respect

drepturile!”.

Finan atori:

Parteneri:

- 17Ce a însemnat GAY FEST 2007?
GayFest 2007 a fost un proiect de succes sub aspectul programului propus,
al impactului media dar nu
i sub aspectul bunei organizari sau al
particip rii comunit ii LGBT.

Organizarea a fost demarat la începutul lunii martie, deci relativ târziu.
Sub aspectul eficien ei, GayFest 2007 i-a atins cu brio obiectivul de a crea o
mai mare vizibilitate comunit ii LGBT din Romania.
Mediatizarea evenimentelor din cadrul GayFest i implicit a comunit ii LGBT
a fost mai nuan at decat în al i ani, observandu-se un ton mai degraba
jurnalistic / neutru, în relatarile despre GayFest 2007.
Faptul c am reu it s implic m institu ii prestigioase precum Goethe
Institut, British Council, dar i parteneri media precum B24FUN, Compact,
Radio RFI sau Agen ia de Monitorizare a Presei ne-au îmbun
it ansele
de a ob ine o mediatizare corect .
În acest an comunitatea LGBT a fost implicat prin participarea unui num r
de peste 20 de voluntari în preg tirea i implementarea activit ilor, precum
i prin participarea in cadrul diferitelor evenimente culturale i activit i din
program.
Un alt aspect ce merit men ionat este acela c în acest an s-a reu it
organizarea GayFest cu un buget chiar mai mic decat in 2006.
Vizibilitatea ACCEPT a crescut sensibil în perioada desf ur rii GayFest, iar
num rul persoanelor care vin la ACCEPT a crescut sim itor în perioada
preg titoare.
Rezultate:
-

piesa de teatru;

-

fesitivalul de film INKLUSIV organizat la Sala Union a avut în program
14 produc ii din 2000 – 2005, 12 dintre ele fiind prezentate în
premier în Romania. În fiecare zi au fost 2, 3 sau chiar 4 proiec ii ce
au atras între 15 i 30 de spectatori. Toate filmele au prezentat
pove ti pozitive despre personaje LGBT, proiectand astfel o imagine
pozitiv .

-

Expozi iile foto;

-

Cele dou dezbateri publice au provocat discu ii interesante
atras în jur de 30 de participan i pentru fiecare din dezbateri;

-

Un nou mar al diversit

i au

ii.

Sumar al raportului realizat de Octav Popescu, coordonator GAY FEST 2007
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Evenimente
Ziua Interna ional Împotriva Homofobiei (17 Mai)

Pentru a celebra Ziua Interna ional Împotriva Homofobiei, ACCEPT a
organizat o campanie stradal care a inclus materiale informative distribuite
de voluntarii asocia iei în centrul Bucure tiului.
În cadrul ac iunii voluntarii au fost îmbr ca i în halate albe i au purtat
stetoscop, „jucând” rolul medicilor care aten ioneaz popula ia despre un
virus care circul în ora , numit virusul Homofobiei.
Au fost împ
ite materiale informative: flyere despre homofobie ( ce este i
cum se poate „trata”), materiale despre activitatea asocia iei, dar i
bomboane care aveau rolul de antidot împotriva virusului.
”Excesul de sare, zah r i ur . D uneaz grav s
Campanie Stradal

ii societ

ii” –

În cadrul unui proiect implementat de CENTRAS i VITRINA, asocia ia
ACCEPT în urma unei evalu ri a ob inut 4 spa ii stradale, aflate în centrul
Bucure tiului pentru amplasarea unor afi e care con ineau mesajul:
”Excesul de sare, zah r i ur . D uneaz grav s
ii societ ii”.
În cele 2 s pt mâni, voluntarii organiza iei au mers în loca iile respective i
au împ
it flyere despre implica iile homofobiei.
Ziua Interna ional de Lupt

Împotriva HIV/SIDA (1 Decembrie)

ACCEPT a marcat Ziua Interna ional
ac iuni simultane în mai multe ora e.

de Lupt

Împotriva HIV/SIDA prin

În Bucure ti au avut loc ac iuni în dou cluburi, respectiv Frankie i Queens,
unde voluntarii au facut concursuri cu premii. Au fost distribuite materiale
informative i prezervative.
Salonul de PSIHOLOGIE
În anul 2007 ACCEPT a avut loc prima participare la Salonul Interna ional de
Psihologie. Pe parcursul celor 4 zile, ACCEPT a prezentat materialele i
serviciile asocia iei, iar într-una din zile a avut loc un workshop sus inut de
Florentina Bocioc, adresat psihologilor i participan ilor la salon cu tema:
„Orientarea sexual , o provocare pentru psihoterapeu i?”.
Târgul EROTIC
În 2007, ACCEPT a participat la Târgul Erotic Bucure ti. Participarea
asocia iei este una constant la acest eveniment, care se desf oar în
fiecare an, i unde al turi de alte asocia ii, ofer materiale informative
despre ITS-uri, orientarea sexual , s
tate, organiza ie dar i prezervative.
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Publica ii

În anul 2007 a fost realizat o nou bro ur de prezentare a asocia iei
ACCEPT care cuprinde informa ii despre misiunea, valorile, obiectivele
organiza iei dar i despre activit ile desf urate de aceasta.
De asemenea pe parcursul anului 2007 s-au reeditat 4 materiale: 2
materiale informative i 2 ghiduri.
Materiale informative
1. „R spunsuri
la
homosexualitate”

întreb ri

legate

de

orientarea

sexual

i

Este un material care cuprinde no iuni despre orientarea sexual de la
defini ie pân la elemente care determin orientarea sexual , r spunsul la
întreb ri legate de faptul c homosexualitatea ar fi o boal sau o alegere
precum i dac persoanele LGBT pot fi buni p rin i.
De asemenea materialul prezint informa ii despre coming out i ce se
poate face pentru ajutarea persoanelor de orientare homosexual
s
dep easc prejudec ile i discriminarea cu care se confrunt .
Sursa acestui material este APA – American Psychological Association
2. „Nu renun a la sex! Renun

la riscuri!”

Materialul informativ prezint informa ii utile
asociate sexului neprotejat dar i despre infec
Sunt prezentate de asemenea motive care sunt
folosi prezervativul, în acest cadru g sindu-se
ele.

pentru reducerea riscurilor
iile cu transmitere sexual .
adesea folosite pentru a nu
i solu iile la fiecare dintre

Acest pliant cuprinde instruc iuni de folosire corect
motivele pentru care acesta se rupe.

a prezervativului dar i

Materialul a fost realizat cu sprijin financiar din partea GFATM prin
Ministerul S
ii.
Ghiduri
1. „Minighid antidiscriminare”
Minighidul antidiscriminare în variant
reeditat
informativ, accesibil, nelegalist, care func ioneaz
îndrumar în experien a practic a fiec ruia.

este un material
în acela i timp ca

Scopul acestui ghid este unul de informare asupra modalit ilor de ap rare
în caz de discriminare. Ghidul cuprinde un document tip care poate fi
completat i trimis c tre CNCD în momentul în care o persoana înfrunt
discriminare.
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2. Orientarea Sexual – Ghid Introductiv
Ghidul a fost reeditat i actualizat în 2007 i cuprinde no iuni despre
sexualitate, orientare sexual , prejudec i i stereotipuri referitoare la gay,
coming out, homofobia i homonegativitatea, legisla ia român cu privire la
homosexualitate.

Voluntariatul
În prezent, asocia ia ACCEPT are un num r de 15 voluntari. Ace tia
desf oar
activit i atât în sediul organiza iei cât
i în ac iunile,
evenimentele pe care ACCEPT le desf oar în afara organiza ie.
Activit ile de voluntariat sunt: traduceri, particip ri la seminarii în numele
organiza iei pe plan local, na ional sau interna ional, voluntariat la sediul
ACCEPT (confec ionare ma ti, stegule e, ajutor bibliotec ), participarea la
evenimente (GayFest, Salonul Interna ional de Psihologie, Târgul Erotic,
campanii de informare, cursuri organizate de ACCEPT sau dezbateri).
Periodic voluntarii au întâlniri n care se discut activit ile organiza iei i
modul în care se pot implica. La aceste întâlniri sunt încuraja i s fac
propuneri, sugestii despre activit ile desf urate sau evenimente viitoare.

Activism Interna ional – Proiecte de tineret

Din anul 2006 asocia ia ACCEPT este reprezentat la nivel interna ional în
cadrul evenimentelor – cursuri, conferin e, seminarii, pride-uri – organizate
sub programul
Comisiei Europene – Youth in Action –, de agen ii
interna ionale de tineret – IGLYO -, sau organiza ii locale.
În anul 2007 ACCEPT a participat la urm toarele evenimente de tineret
interna ionale:
1. STUDY SESSION: Understanding, Developing and Implementing
LGBT-inclusive policies in European Secondary Schools – Partea I,
Strasbourg, Fran a, eveniment organizat de IGLYO.
2. European Gay Health Seminar, Paris, Fran a, eveniment organizat de
AIDES Paris; seminarul a inclus participarea la parada gay de la Paris.
3. "Solidarity within Europe" seminar, Belgia, Antwerp.
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