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Departamentul de advocacy&lobby
Activitatea de advocacy şi lobby a ACCEPT este realizată cu sprijinul financiar al Open
Society Institute, prin proiectul Advocating for Human Rights and Anti-Discrimination
Legislation and Public Policies.
Buget 2010: 44.968 Euro.
1. Echipa departamentului;
2. Iniţiative de advocacy și lobby în 2010.
1. Echipa departamentului;
Departamentul de advocacy&lobby este reprezentat de:
- Florentina Bocioc;
- Romaniţa Iordache;
- Iustina Ionescu.
- Florin Buhuceanu;
- Vera Cîmpeanu;
- Irina Niţă, din septembrie 2010.
2. Iniţiative de advocacy și lobby în 2010;
Monitorizarea activităţii CNCD
Începând cu toamna anului 2009, CNCD s-a aflat într-un blocaj, din cauza procedurilor de a
numi noi membri ai Consiliului Director, nominalizări care sunt făcute de Parlament. Coaliţia
Anti-discriminare a fost implicată în monitorizarea procedurilor de numire, contestarea
propunerilor făcute de partidele politice, propuneri care nu au îndeplinit cerinţele legale. În
acelaşi timp, Coaliţia a făcut o propunere proprie, nominalizând-o pe Nicoleta Popescu,
avocată de drepturile omului şi membră a echipei APADOR-CH. În aprilie 2010, Parlamentul
a organizat, în cele din urmă, şedinţa pentru a vota membrii Consiliului Director al CNCD,
şedinţă la care au discutat propunerile şi apelurile făcute de ONG-uri. Candidata Coaliţiei
Anti-discriminare nu a fost votată pentru intrarea în Consiliul Director, deşi ea a fost, de
departe, cel mai competent candidat. Drept urmare, ONG-urile au făcut o declaraţie cu
privire la pericolul implicării politicului în activitatea unei instituţii independente cum este
CNCD-ul şi şi-au arătat determinarea de a monitoriza activitatea CNCD, cu scopul de a
preveni şi de a raporta influenţa pe care politicienii o pot avea în deciziile CNCD, în cazurile
de discriminare, în special atunci când se referă la politicieni. Datorită acestui proces de
numire complicat, care a depăşit termenul stabilit de lege, activitatea CNCD a fost aproape
oprită pentru câteva luni.
• Scopul acestei activităţi a fost acela de a ne asigura că influenţa politică asupra CNCD
este cat mai scăzută cu putinţă.
• Activităţi suplimentare asociate cu campania: organizarea de audieri, lobby cu partidele
politice pentru a desemna candidaţi adecvaţi, identificarea de noi potenţiali candidaţi de
valoare care urmează să fie susţinuţi de către societatea civilă, scrisori deschise, etc.
Coordonarea Coaliţiei Anti-discriminare
ACCEPT a continuat să coordoneze Coaliţia Anti-discriminare, organizând întâlniri şi
urmărind punerea în aplicare a obiectivelor de advocacy ale Coaliţiei.
Pe lângă reuniunile periodice ale Coaliţiei (în medie o întâlnire la fiecare două luni), membrii
coaliţiei au organizat întâlniri pentru a nuanţa strategia de numire a membrilor Consiliului
Director al CNCD.
În iunie 2010, ACCEPT a organizat o întâlnire de planificare a strategiei pentru Coaliţia Antidiscriminare. Scopul întâlnirii a fost de a identifica direcţia strategică pentru următorii trei
ani şi de a schiţa principalele activităţi în care Coaliţia va fi implicată. Participanţii au
reprezentat următoarele ONG-uri: ACCEPT, Romani Criss, ACRR, APADOR-CH, ECPI, IPP. Am
primit, de asemenea, poziția CRJ (care nu a putut participa la întâlnire), care să fie luată în
considerare în timpul discuţiilor. Rezultatul final al întâlnirii a fost Strategia Coaliţiei Antidiscriminare, un document elaborat de ACCEPT şi circulat printre ceilalți membri ai coaliției.
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Acţiuni care au vizat îmbunătăţirea situaţiei persoanelor trans
Documentare: colectarea informaţiilor privind dificultăţile întâmpinate de persoanele trans,
identificarea hotărârilor judecătoreşti existente şi a prevederilor legale care reglementează
reatribuirea de gen în alte ţări europene, consultarea specialiștilor din domeniul medical.
Singura menţiune referitoare la "schimbarea de sex" în legislaţia românească este legată de
procedurile legate de schimbare a numelui pe cale administrativă. Dincolo de această
menţionare, nu există informaţii cu privire la problemele transgender, subiectul nu se
regăseşte
în curricula academică şi nu există standarde medicale recunoscute de
organismele profesionale medicale privind asistenţa medicală pentru persoanele trans. Lipsa
informaţiilor afectează atât persoanele trans, cât şi profesioniştii care ar trebui să ajute
persoanele trans în timpul procesului de tranziţie (magistraţi, avocaţi, medici psihiatri,
endocrinologi, psihologi, medici generalişti, asistenţi sociali). În acest context, etapa de
documentare privind realitatea trans din România este un pas esenţial, necesar pentru a
identifica modalităţi adecvate de a introduce reglementări care să acopere nevoile
persoanelor trans pentru asistenţă medicală şi pentru actualizarea genului în actele de
identitate.
Informaţiile colectate au fost sintetizate şi prezentate pe un website dedicat: transgen.ro.
Consiliere juridică şi identificarea de cazuri strategice. Peste 20 de persoane au
beneficiat de consiliere juridică şi de sănătate cu privire la aspecte trans. Dintre aceştia au
fost identificați 4 beneficiari trans dispuşi să înceapă demersurile pentru actualizarea genului
în actele de identitate, aceștia mandatând Asociația ACCEPT pentru a-i reprezenta în
instanţă. Una din aceste acţiuni a fost încheiată la sfârşitul anului 2010, cu o decizie parţial
favorabilă - a fost încuvinţată actualizarea genului şi numelui în actele de identitate ale
beneficiarului, fără condiţionarea de o expertizare din partea INML, dar cu condiţia efectuării
prealabile a intervenţiei chirurgicale pentru reatribuire de sex.
Consultare publică. În cadrul unei consultări publice iniţiate de Ministerul Administraţiei şi
Internelor, ACCEPT a elaborat o serie de comentarii privind Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
Comentariile aveau legătură cu situaţia persoanelor trans, în contextul actualizării actelor de
identitate. În plus, am solicitat o dezbatere publică pe această temă, la care să participe
reprezentanţii ministerului. Am primit răspuns negativ - dezbaterea nu a fost posibilă.
Sancţionarea declaraţiilor publice discriminatorii
Cazul Butoi
În martie 2010, ACCEPT împreună cu organizaţiile membre ale Coaliţiei Antidiscriminare şi
alte ONG-uri care lucrează în domeniul drepturilor femeilor, a depus o plângere la CNCD
împotriva unui expert în psihologie criminalistică, profesorul Tudorel Butoi, pentru
declaraţiile discriminatorii împotriva femeilor, în timpul unui program de ştiri la o televiziune
naţională. Declaraţiile erau o ameninţare la demnitatea femeilor, în special la adresa
victimelor violenţei împotriva femeilor.
În luna octombrie 2010, CNCD a decis sancționarea dl Butoi cu un avertisment.
Cazul Becali
În februarie 2010, proprietarul Clubului Steaua București, George Becali, a făcut declaraţii
discriminatorii pe criteriul orientării sexuale. Declaraţiile au fost făcute în legătură cu un
jucător de fotbal bulgar, despre care se credea ca ar fi homosexual. Becali a declarat că el
nu vrea să angajeze un homosexual în echipa sa.
ACCEPT a depus o plângere la CNCD susţinând discriminarea în domeniul ocupării forţei de
muncă şi în legătură cu dreptul la demnitate. Plângerea a fost depusă, atât împotriva lui
George Becali, cât şi împotriva clubului de fotbal, în calitate de angajator. Standardele FIFA
au fost, de asemenea, invocate.
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CNCD a decis cǎ afirmaţiile domnului Becali prin care respingea angajarea la echipǎ a
fotbalistului Ivan Ivanovici pentru cǎ se presupunea cǎ este homosexual, aduc atingere
dreptului la demnitate al persoanelor homosexuale. Pe de altǎ parte, CNCD a respins
solicitǎrile Asociației ACCEPT de sancţionare a Clubului Steaua pentru discriminare în
domeniul muncii. CNCD şi-a motivat decizia pe faptul cǎ deşi avea calitatea de acţionar al
Clubului Steaua la data la care a fǎcut afirmaţiile, d-nul George Becali nu avea calitatea de
reprezentant al clubului. ACCEPT a contestat în instanţǎ aceastǎ parte a hotǎrârii.
Cazul Baconschi
În luna februarie 2010, Ministrul Afacerilor Externe din România, Theodor Baconschi, a făcut
unele declaraţii discriminatorii împotriva romilor, în timpul unei întâlniri oficiale cu
reprezentanţii guvernului francez. Afirmaţiile au fost citate într-un comunicat de presă şi au
fost postate pe site-ul ministerului. Declaraţiile ajutau la perpetuarea stereotipurilor cu
privire la criminalitatea/infracţionalitatea romilor.
Organizaţiile membre ale Coaliţiei Antidiscriminare au depus o plângere la CNCD împotriva
ministrului şi a Ministerului Afacerilor Externe. Plângerea împotriva ministerului a fost bazată
pe argumentele că, în ultimii ani, au existat mai multe declaraţii discriminatorii făcute de
reprezentanţi ai acestei instituţii, în timp ce Ministerul nu are o politică eficientă de a opri şi
de a sancţiona astfel de comportamente. Prin Hotărârea nr.366 din 24.11.2010, CNCD a
decis ca au fost întrunite elementele constitutive ale unei fapte de discriminare și recomandă
d-lui Baconschi „ca pe viitor să manifeste diligenţă sporită în formularea unor astfel de
declaraţii astfel încât să nu aducă atingere imaginii diferitelor comunităţi. În același timp
CNCD decide că ”nu poate constata o conduită discriminatorie a Ministerului Afacerilor
Externe, declaraţia în cauză a ministrului nu a fost însuşită de instituţie, declaraţia fiind
comunicată ca un citat, după care instituţia a eliminat textul care creează efecte
discriminatorii.” Organizaţiile membre ale Coaliției Antidiscriminare au contestat în instanţă
această decizie.
Sancţionarea măsurilor administrative discriminatorii care afectează grupurile
vulnerabile
Desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Șanse (ANES)
În iulie 2010, Guvernul a ordonat desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Șanse
(ANES), şi a transformat-o într-un departament din cadrul Ministerului Muncii. Coaliţia
Antidiscriminare, împreună cu ACCEPT, a aderat la iniţiativa organizaţiilor pentru drepturile
femeilor, de a trimite o scrisoare de protest. Am susţinut că această măsură diminuează
capacitatea administraţiei româneşti de a coordona politicile de gen şi demonstrează lipsa
interesului de a pune în aplicare directivele UE privind egalitatea de gen în ţara noastră.
Terminarea stocului de tratament ARV
În urma unei întreruperi a tratamentului antiretroviral (ARV), care a afectat persoanele
HIV+, ACCEPT a sprijinit activitatea de lobby desfăşurată de către două ONG-uri active în
domeniul HIV/SIDA: Sens Pozitiv şi ARAS (Asociaţia Română AntiSIDA). Sprijinul a constat
în asistenţă pentru elaborarea unei strategii de răspuns şi în identificarea şi abordarea
factorilor de decizie.
Alte iniţiative
 În luna ianuarie ACCEPT, împreună cu 11 ONG-uri, a solicitat delegaţiei române la
Parlamentul UE să voteze două documente care sunt esenţiale pentru protejarea
drepturilor omului şi a nediscriminării în Europa: recomandarea "Cincisprezece ani de
la Conferinţa Internaţională despre populaţie şi dezvoltarea programului de acţiune"
şi rezoluţia "Discriminarea pe baza orientării sexuale şi identității de gen.”


ACCEPT a colectat, în timpul activităţilor sale de teren, rapoarte de fapte
discriminatorii bazate pe orientarea sexuală. Mai multe persoane au declarat că au
fost abuzate fizic şi verbal de către angajaţi ai Poliţiei, în gara principală din
Bucureşti (Gara de Nord), în perioada februarie-martie 2010.
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ACCEPT a documentat situaţii de discriminare; un raport a fost trimis poliţiei,
prezentând faptele de discriminare şi dispoziţiile legale care urmează să fie luate în
considerare în legătură cu aceste fapte (atât din Codul Penal, cat şi din Legea
Antidiscriminare). Am primit un răspuns oficial că documentul a fost prezentat
personalului din secţiile de poliţie, cu scopul de a preveni viitoare abuzuri.


ACCEPT este prima organizație de drepturile omului din România care a primit
dreptul de a interveni ca amicus curiae1 într-un caz care e pe rolul CEDO.
ACCEPT a formulat în scris comentarii cu privire la cazul de pe rolul Curţii Europene
pentru Drepturile Omului, AG împotriva României, intervenţie care contribuie la
soluţionarea cazului prin transmiterea de informaţii legate de contextul social şi
legislativ românesc, actual şi trecut, în relaţie cu minorităţile sexuale.



În noiembrie, 2010, ACCEPT a înregistrat un succes deosebit în justiţia din România.
Pentru prima dată o instanţă de judecată a obligat o instituţie a statului să plătească
despăgubiri pentru daune morale în valoare de 50.000 de euro pentru
discriminare pe criteriul orientării sexuale.
În anul 2006, un tânăr de 22 de ani, reprezentat de Asociaţia ACCEPT, a depus o
acţiune împotriva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în care reclama
lipsa de protecţie din partea acestei instituţii faţă de actele de violenţă sexuală,
hărţuire, ameninţare şi discriminare săvârşite de alte persoane private de libertate cu
care a stat în detenţie în perioada 2004-2005. În acţiune, echipa de avocaţi a
argumentat discriminarea pe criteriul orientării sexuale prin eşecul repetat al
autorităţilor de a soluţiona plângerile verbale şi scrise ale reclamantului şi de a lua
măsuri pentru a preveni actele de răzbunare şi a asigura un mediu de detenţie sigur.
În mod special, repetarea incidentelor de violenţă cu caracter discriminatoriu au avut
loc într-o instituţie publică, în contextul absenţei unor politici, practici sau
regulamente interne menite să protejeze persoanele aparţinând unor grupuri
vulnerabile, inclusiv minorităţi sexuale sau persoane care sunt în pericol de a fi
abuzate. Deşi este o soluţie care vine după aproape patru ani de proces şi nu este
încă o hotărâre definitivă, hotărârea instanţei din Bucureşti este un exemplu despre
modalitatea în care justiţia naţională vine în sprijinul protecţiei drepturilor omului în
România.



Campania de răspuns la afirmaţiile lui Dan Negru.
Cu ocazia vizitei în Spania din noiembrie 2010, Papa a criticat legislaţia din această
ţară care permite căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Ca formă de protest faţă
de aceste critici, un grup de homosexuali s-au sărutat în faţa catedralei Sagrada
Familia din Barcelona în timp ce Papa oficia un serviciu religios înăuntru. Ca reacţie la
această demonstraţie, domnul Dan Negru a scris pe blogul său următoarele: (...) de
data asta am certitudinea că poliţia spaniolă a scăpat situaţia de sub control. E
impardonabil să dai voie unor dereglaţi să tulbure botezul celui mai frumos
monument european. Libertatea trebuie să aibă şi ea o limită! (...). Adică ăia se
sărutau acolo, bărbaţi cu bărbaţi şi Papa sfinţea Sagrada Familia la câţiva metri
distanţă?...Bastoane şi dube indiferent de cât ţipau băieţeii mai apoi. (...) e o
exagerare cu care Proust sau Michelangelo n-ar fi fost de acord...Şi care trebuia
botezată de poliţia spaniolă cu bastoane peste fund.
Ca reacţie la afirmaţiile d-lui Negru, ACCEPT a declanşat o campanie prin care
persoanele lezate de aceste declaraţii au fost invitate să-şi exprime punctul de
vedere prin intermediul unor carduri care înfăţişau 2 bărbaţi sau 2 femei sărutânduse. Campania a avut un succes neaşteptat, toate cele 500 de carduri produse de
ACCEPT fiind distribuite în doar câteva zile. Ulterior, la începutul lui ianuarie, 2011,
ACCEPT a depus şi o sesizare la CNCD pe această temă.

1

amicus curiae - persoană sau instituţie care se oferă în mod voluntar să ofere informaţii unei curţi judecătoreşti, informaţii
care vor ajută la luarea unei decizii în cunoştinţă de cauza.
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Departamentul de programe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echipa departamentului;
Proiecte implementate în 2010;
Evenimente organizate de departament;
Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
Participări la cursuri de perfecţionare;
Publicaţii realizate.

1. Echipa departamentului;
Departamentul de programe în 2010:
- Irina Niţă, Coordonatoarea departamentului până în august 2010;
- Emilia Boteanu, Asistentă în cadrul departamentului;
- Cristian Pietrăreanu, Outreach worker București, până în octombrie 2010.
2. Proiecte implementate în 2010;
Titlu proiect: Prevenire HIV în rândul MSM
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS
Buget total: 55.327 Euro
Scop: prevenirea infectării cu HIV a persoanelor MSM
Obiectivele proiectului: Prevenirea HIV în rândul MSM prin intervenţii de outreach
(constante, în 10 localităţi din ţara şi ocazionale - prin campanii desfăşurate în locuri
frecventate în mod special de comunitatea gay).
Acţiunile directe de outreach (informare, distribuire de prezervative şi materiale info,
referiri către servicii medico-sociale) completate prin acţiuni de outreach virtual şi prin
administrarea unei reţele de voluntari locali.
Creşterea nivelului de acces la serviciile medico-sociale existente, adecvate nevoilor MSM
prin colectarea de informaţii despre serviciile psiho-medicale care răspund nevoilor
specifice MSM, la nivel naţional şi promovarea, prin intermediul educatorilor peer,
website-ului şi liniei telefonice helpline.
În cadrul proiectului au fost distribuite un număr de 29.000 prezervative şi aproximativ
16.750 de pliante şi broşuri.
Titlu proiect: Servicii adecvate pentru MSM
Finanţator: Global Fund for HIV/AIDS
Buget total: 61.819 Euro
Scop: reducerea stigmatizării persoanelor MSM
Obiective
Obiectivul 1: Aducerea în discuţie publică a unui set de standarde de bune practici în
lucrul
cu
MSM
(pentru
servicii
medicale
și
psihologice
asociate
cu
prevenirea&tratamentul ITS/HIV/SIDA).
Obiectivul 2: Creșterea accesului MSM la servicii psihologice și medicale, adecvate
nevoilor specifice, la nivel naţional.
Descriere:
ACCEPT a urmărit reducerea stigmatizării persoanelor MSM şi HIV+ prin: activităţi de
lobby şi advocacy pentru adoptarea unor standarde de bune practici în lucrul cu aceşti
clienţi; activităţi şi acţiuni de lobby şi advocacy centrate pe mobilizarea de resurse
pentru această categorie vulnerabilă.
Creşterea accesului la servicii psihologice şi medicale adecvate nevoilor specifice MSM.
Profesionişti din domeniile psihologic şi medical au fost instruiţi în problematica LGBT cu
scopul creşterii abilităţii acestora de a lucra cu persoane MSM.
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Această activitate a fost implementată în conjuncţie cu intervenţiile propuse în cadrul
proiectului. Prevenirea HIV în rândul MSM (referiri către servicii adecvate, consiliere
medicală şi psihologică).
Au fost organizate 4 seminarii de sensibilizare pentru 96 de specialiști din domeniile
medical și psihologic, cu speranța că astfel persoanele LGBT vor găsi servicii de sănătate
adecvate când/dacă vor avea nevoie de ele.
Titlul proiectului: Access to rights, access to services
Finanțator: Ambasada Țărilor de Jos la București prin programul FSA
Buget total: 53.200 euro (din care 35.000 euro din partea programului)
Scop: Promovarea drepturilor persoanelor transgender și creșterea accesului acestora la
informații și servicii
Obiective:
1. creșterea accesului la informații despre transgeneritate;
2. creșterea accesului persoanelor LGBT la servicii sociale și medicale adaptate la nevoile
lor;
3. promovarea unor politici antidiscriminare legate de persoanele transgender.
Descriere: Proiectul a dus la creearea unui site adresat exclusiv persoanelor
transgender, cu informații despre problematica trans din România: www.transgen.ro.
Acordarea de consiliere psihologică și asistență juridică pentru persoane trans în
instanță. Organizarea unei întâlniri pentru persoanele trans cu medicul endocrinolog
Emilia Cristache.
Titlul proiectului: Monitorizarea și abordarea infracțiunilor motivate de ură
împotriva persoanelor LGBT
Finanțator: Comisia Europeană prin programul - Fundamental Rights and Citizenship
Partener: Institutul Danez pentru Drepturile Omului
Buget total: 14.150 euro
Scop: Dezvoltarea și implementarea de instrumente pentru combaterea eficientă a
infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBT
Descriere: Cursuri pentru polițiști privind infracțiunile motivate de ură (legislația în
domeniu și informații privind problematica LGBT)
Materiale informative pentru polițiști și persoanele LGBT.
Cursuri organizate în 2010
25-28 februarie 2010 – „Introducerea în problematica LGBT” adresat specialiștilor din
domeniile psihologic, medical și social.
23-25 aprilie 2010 „Tulburarea de identitate de gen - aspecte medicale, sociale și
juridice” adresat specialiștilor din domeniul medical.
28-29 mai 2010 – „Introducerea în problematica LGBT” adresat studenților Facultății de
Psihologie din Brașov.
20-23 iunie 2010 - „Introducerea în problematica LGBT” adresat specialiștilor din
domeniile psihologic, medical și social.
27-29 septembrie 2010 – „Urmărirea și abordarea infracțiunilor motivate de ură
împotriva persoanelor LGBT” adresat polițiștilor.
3. Evenimente organizate de departament;
1. Testare pentru HIV și hepatita C. Testare rapidă, gratuită şi confidenţială. Cadrele
medicale care au realizat aceste testări precum şi consilierea pre şi post testare au
fost: Gildă Vinţan şi Simona Popa. În 2010, la sediul ACCEPT, s-au testat un număr
de 218 de persoane.
2. În perioada noiembrie 2009 - februarie 2010, voluntara Cătălina Vieru a organizat un
grup de dezvoltare personală pentru voluntarii și beneficiarii organizaţiei.
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Grupul s-a desfășurat pe perioada a 4 luni și participarea a fost gratuită. La grup au
participat 12 persoane.
3.

Activități/petreceri pentru fete:
- 8 martie - petrecere organizată în club Soho;
- petrecere în Clubul Obey – exclusiv pentru fete;
- grup de dezvoltare personală adresat femeilor lesbiene şi bisexuale, desfăşurat în
perioada martie-iunie 2010 şi care a vizat o mai bună cunoaştere de sine a
participantelor, activarea resurselor personale şi interpersonale creative, optimizarea
abilităţilor de comunicare şi contact, cât şi identificarea alternativelor la situaţiile de
viaţă problematice. Grupul a fost ţinut de voluntarii asociaţiei şi totodată de
psihologii, Iulia Molnar şi Laura Constantinescu;
- întâlnire organizată la ACCEPT pentru fete având ca temă infecțiile cu transmitere
sexuală. Întâlnirea a fost moderată de Gilda Vințan (medic);
- seară de film la ACCEPT cu tematică exclusiv pentru fete;

4. Cursuri de dans pentru persoanele LGBT și nu numai. În perioada septembriedecembrie 2010, la sediul ACCEPT, au fost organizate cursuri de dans, cu o frecvență de
2 ori pe săptămână.
4. Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
În perioada 04-09 mai 2010, voluntarii organizației au participat, ca în fiecare an, la Eros
Show unde au distribuit materiale informative și prezervative.
În perioada 06-09 mai 2010, voluntarii organizaţiei au participat la ONGfest.
Evenimentul a fost o ocazie de promovare a serviciilor organizaţiei, a materialelor și a
activităţilor pe care le desfășoară ACCEPT.

5.

Participări la seminarii, conferințe naționale și internaționale.

4-5 mai 2010 – la invitația Universității Petre Andrei din Iași, Irina Niță a susținut o
sesiune pe tema prevenirii HIV în rândul MSM și discriminarea LGBT.
18-23 iulie 2010 –Irina Niță a participat la Conferința Internațională AIDS 2010 care sa desfășurat la Viena.
06-09 noiembrie 2010 – Irina Niță a fost prezentă la Copenhaga unde s-a desfășurat o
conferință pe tema monitorizării infracțiunilor motivate de ură împotriva LGBT.
17 noiembrie 2010 – Irina Niță a participat la conferința „LGBT and education” de la
Bruxelles, organizată de Flemish Minister for Education, Youth, Equal Opportunities and
Brussels Affairs.
13 decembrie 2010 – Irina Niță a participat la seminarul organizat de ILGA Europe pe
tema colaborării dintre poliție și organizațiile LGBT.
6. Publicaţii sau alte materiale realizate;
Broșura „Coming-out – Un ghid despre cum să le spui celorlalți că nu ești heterosexual”;
Broșura „Standarde de îngrijire pentru tulburările de identitate de gen” – despre
problematica transgender;
Pliant pentru polițiști - despre cum ar trebui să trateze infracțiunile motivate de ură
împotriva persoanelor LGBT;
Pliant pentru persoanele LGBT- despre ce ar trebui să facă în cazul în care suferă sau
sunt martore ale unei infracțiuni motivate de ură împotriva unei persoane LGBT.
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Departamentul de PR&Servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echipa departamentului;
Proiecte implementate în 2010;
Proiecte depuse și câștigate în 2010;
Evenimente organizate de departament;
Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
Publicaţii și alte materiale realizate.

1. Echipa departamentului;
Departamentul de PR&Servicii în 2010:
- Bogdan Istrate, Coordonator departament;
- Dorina Drăgan, Asistentă în cadrul departamentului, până în iunie 2010;
- Cristian Pietrăreanu, Outreach worker București, până în octombrie 2010.
2. Proiecte implementate în 2010;
Titlu proiect: Rights Here, There and Everywhere
aprilie 2009 - martie 2010 (prelungit până la sfârsitul lunii iunie 2010)
Finanţator: CEE TRUST
Buget total: 35.200 USD
Buget cheltuit în 2009: 24.407 USD
Buget cheltuit în 2010: 10.793 USD
Scopul proiectului: Creșterea nivelului de cunostinţe al publicului general cu privire la
drepturile și obligaţiile pe care le are fiecare cetăţean, indiferent de orientare sexuală sau
identitate de gen, rasă, etnie sau convingeri religioase, etc.
Activităţi:
I. campanie publică;
Rezultate așteptate:
1. realizarea unui flyer, a unui poster și a unei broșuri;
2. realizarea unei strategii a proiectului;
3. realizarea unor mijloace audio-video de promovare;
II. Organizarea de colţuri publice de informare;
III. Organizarea de dezbateri publice;
IV. Dezvoltarea de materiale alternative de informare: sacoșe eco, carneţele
personalizate, cărţi postale, coastere, etc.
Titlu proiect: Access to rights, access to services
15 octombrie 2009 - 15 octombrie 2010
Finanţator: Ambasada Ţărilor de Jos la București prin programul FSA
Buget total: 35.000 euro
Buget cheltuit în 2009: 2.383 euro
Buget cheltuit în 2010: 32.617 euro
Scop: Promovarea drepturilor persoanelor transgender și cresterea accesului acestora la
informaţii și servicii
Obiective:
1. creșterea accesului la informaţii despre transgeneritate;
2. creșterea accesului persoanelor LGBT la servicii sociale și medicale adaptate la nevoile
lor;
3. promovarea unor politici antidiscriminare legate de persoanele transgender.
NOTĂ: După primele 6 luni de implementare, proiectul a fost cedat departamentului de programe.

10 | 1 6

Titlu proiect: DIVERSITATEA, realitatea din jurul nostru!
15 septembrie 2009 – 15 martie 2010
Finantator: Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune
Buget total: 6.100 euro
Buget cheltuit: 5.927 euro
Obiective:
1. creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg asupra diversităţii și situaţiilor
de discriminare din societatea contemporană românească;
2. dezvoltarea personală a tinerilor LGBT implicaţi în activităţile proiectului prin
organizarea de ședinţe de dezvoltare personală;
3. promovarea activităţilor proiectului, a rezultatelor dar și a programului Tineret în
Acţiune prin crearea unui flyer, a unui poster și a unei broșuri.
Titlu proiect: HIV/STDs Prevention Services for MARA
1 octombrie 2009 – 1 iunie 2010
Finanţator: UNICEF România
Buget total: 9.860 USD
Buget cheltuit în 2009: 2.514 USD
Buget cheltuit în 2010: 7.346 USD
Scop: Organizarea de activităţi de prevenire HIV adresate adolescenţilor bărbaţi care fac
sex cu bărbaţi:
- outreach cu distribuire de prezervative, lubrifianţi și materiale informative;
- întâlniri adresate tinerilor MSM cu teme legate de infecţia cu HIV;
- consiliere psihologică ptr tinerii MSM;
- realizarea unui website în parteneriat cu Asociaţia Sens Pozitiv care să conţină
informaţii legate de infecţia cu HIV, problematica LGBT și serviciile de prevenire și
testare disponibile.

3. Proiecte depuse și câștigate de departamentul de PR&Servicii în 2010;
Nr.

Numele proiectului

Finanţator

Buget

1.

Gay Fest 2010

Goethe și British
Council

2.070 euro

Back in the circle (cu începere din 2011)

Planet Romeo

1.500 euro

Campania suntlesbiana.ro

Suntlesbiana.ro

523 euro
(donație și
materialele
campaniei)

4.

Publicitate online

Centrul de Turism
al Austriei

268 euro

5.

Let s start queer art

Consiliul Europei

5.000 euro

2.
3.

TOTAL

9.361 euro
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Evenimente organizate de departament;
- Gay Fest 2010;

Promo iniţial și în timpul
evenimentului
II.

II.

Detalii organizatorice

Echipa care s-a ocupat de organizarea
acestui eveniment a avut următoarea
componenţă:
1. Bogdan Istrate – organizare eveniment;
2. Dorina Drăgan – organizare eveniment;
3. Cristi Pietrăreanu – organizare;
4. Alina Oancea – supervizare eveniment;
5. Lucian David – website, materiale
printate;
6. Staff-ul ACCEPT şi voluntarii ACCEPT –
pentru sarcini care nu au putut fi
realizate
de
persoanele
mai
sus
menţionate.
Perioada de organizare a GayFest 2010:
01 septembrie 2009 – 15 mai 2010
(aproximativ 9 luni)

III. Materiale printate
Programul evenimentului a fost disponibil cu
două săptămâni înainte de începerea
festivalului. Materialul a fost printat în 600
de exemplare.
De asemenea, evenimentul din 2010 a
beneficiat de sisteme de promovare de tip
roll-up.

Înainte de debutul evenimentului au fost
realizate machete şi bannere pentru mai
multe reviste/website-uri şi anume:
1. Revista TABU – website; apariţie
luna IULIE 2010 – post event;
2. Website-ul TABU;
3. 24 FUN – machetă;
4. Tilllate - banner;
5. Website gayone – banner;
program;
6. Angelicuss – banner şi program;
7. Metropotam – program, machetă
de promovare;
8. Gaypride.ro – banner GayFEST;
9. Yazeee - banner;
10. Port.ro – promovare program;
11. Hotcity.ro – program;
12. Un număr de 13 bloguri au postat
banner-ul GayFest 2010. Acestea
se găsesc pe www.gay-fest.ro la
secţiunea Amici.
Pe lângă toate aceste apariţii, pe parcursul
săptămânii GayFest, programul evenimentului a
fost disponibil în toate locaţiile în care s-au
organizat evenimente şi la sediul ACCEPT.
Înainte de începerea festivalului, pentru
promovarea acestuia, s-a organizat un concurs
cu premii, în parteneriat cu Ambasada UK,
adresat blogărilor. Juriul pentru acest concurs a
fost format din reprezentanţi media, ai
ambasadei UK dar şi ai ACCEPT.
De asemenea, PSI din poziţia de partener, a
promovat GayFest prin intermediul canalelor
utilizate de fundaţie pentru promovarea de
evenimente.
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Expoziţii
1. Rainbow Flow
Locaţie: British Council, Green Hours
Conferinţa de presă
Locaţie: Institutul Francez
Număr reprezentanţi media: 8
Conferinţa de presă a decurs fără incidente şi
dificultăţi. Articolele şi materialele apărute după
terminarea acestei activităţi nu au făcut decât să
anunţe o nouă ediţie a GayFest.
La conferinţa de presă au participat Iustina
Ionescu – Vicepreşedintă ACCEPT -, Robin
Barnett – Ambasador al Marii Britanii în România
- şi Diane Fisher – reprezentantă a MCC.
Numărul reprezentanţilor mass-media a fost
aproximativ acelaşi cu cel din 2009.
MEDIATIZARE
Televiziunile care au relatat despre eveniment
sunt: ProTV, PRIMA, B1TV, Antena 1, Antena 3,
N24, Realitatea, TVR 2, Kanal D, TVR 1 și OTV.
Apariţii numeroase în presa scrisă locală şi
națională. Ştiri despre GayFest 2010 au apărut
în următoarele publicaţii: Click, 7 PLUS,
Evenimentul Zilei, Azi, Gardianul, Nine o’clock,
Bussines Review, Star, Adevărul de duminică,
Libertatea, Cotidianul, Libertatea de duminică,
România Liberă şi TABU.

Expoziţia foto a surprins paşii făcuţi de
comunităţile LGBT din UK, US şi Germania
pentru a obţine egalitatea în drepturi de
astăzi. Expoziţia a fost organizată sub forma
unei căutări de comori, prima parte fiind
prezentată în Green Hours și cea de-a doua
în biblioteca Consiliului Britanic.
După vizionare, participanţii primeau câte un
sticker pe care erau rugaţi să scrie ce ar face
pentru ca persoanele LGBT din România să
nu mai fie discriminate, urmând ca toate
ideile să fie prezentate și dezbătute în cadrul
unei întâlniri programată pentru ziua de
vineri.
Cele mai bune 3 idei au câștigat premii
oferite de Consiliul Britanic și ACCEPT.
Evenimentul a fost unul dintre cele mai bune
momente ale săptămânii GayFest și asta
pentru că participanţii la dezbatere și-au
schimbat părerea în ceea ce privește
participarea la marș și viaţa persoanelor
LGBT.
Spectatori: 100 de persoane
Dezbatere: 40 de persoane

2. Short Shuts
Locaţie: Centrul CEH

Petreceri – Rainbow Beach Party
Locaţie: SOHO LOUNGE
Partener: PSI

Proiecţii de filme de scurt metraj cu tematică
queer. Evenimentul a fost special organizat
de Centrul CEH cu ocazia săptămânii
GayFest.
Spectatori: 70 de persoane

Petrecerile organizate în cadrul GayFest s-au
bucurat de un real succes, la acestea
participând un număr impresionant de
persoane, în jur de 800, în ambele seri.
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Trans Cafe
Locaţie: Lente Cafe
Workshop-uri: Fotoreportajul, de desen,
de dans și de teatru forum
Locaţie: Verde Cafe, Lente Cafe, Sală de dans
Colaboratori: Florentina Ionescu, Daniel
Dobre, Oana Lohan și Adela Sălceanu
Participanţi: 70 persoane

Întâlnirea şi-a propus să aducă împreună
reprezentanţi ai autorităţilor publice, prestatori
de servicii şi specialişti din diferite arii de
activitate care fie s-au întâlnit sau s-ar putea
întâlni pe viitor cu cazuri ale unor persoane
transgender. Discuţiile au fost orientate spre
analizarea unui studiu de caz al parcursului pe
care trebuie să îl facă o persoană transgender
până la obţinerea statutului dorit.
Participanţi: 20 persoane

Evenimente satelit
Cu ocazia GayFest 2010, au fost organizate
mai multe evenimente satelit:
- „Zilele curcubeului”, ediţia a II-a – Iaşi, 2223 mai 2010;
- Queer Bucharest Biennale, 22 Mai 2010;
- Sexualitate și spiritualitate, întâlnire
moderată de Diane Fischer – MCC;
- Parlamentul European, întâlnire moderată
de Bruno Selun, secretar Intergrupul LGBT
din Parlamentul European.

Concert muzică clasică
Locaţie: Centrul CEH
Colaborator: Monica Constantin
Concertul de muzică clasică a fost susţinut
de Ştefan Doniga, un talentat tânăr artist,
premiat la numeroase festivaluri de gen.
Participanţi: 70 persoane

Blind Date
Serile Filmului INKLUSIV
Locaţie: Observatorul Astronomic
Serile Filmului INKLUSIV au prezentat un
număr de 2 filme de lung metraj, cele mai
vechi filme LGBT din istoria cinematografiei.

Locaţie: Club Fabrica
Piesă de teatru pe tematică în regia
Florentinei Ionescu.
Participanţi: 90 persoane

Participanţi: 125 persoane (în ambele seri)
Quiz Pub
Locaţie: Soho
Concurs de socializare cu premii în bere.
Participanţi: 80 persoane
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Marşul Diversităţii
În 2010, la marş, au fost prezente aproximativ
200-220 de persoane. Marşul a beneficiat de o
sonorizare profesională pentru discursurile
programate, precum şi pentru muzica de fond.
Firma care a pus la dispoziţia evenimentului
sistemul de sonorizare a fost contractată în
parteneriat cu PSI.
În timpului marşului, muzica a fost asigurată
LIVE de Dj Pagal, un renumit Dj din România.
Discursurile s-au desfăşurat în condiţii bune, în
2010 vorbitorii fiind: Michael Cashman (MEP
din UK), Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti
- Robin Barnett -, Diane Fischer – MCC,
Tudor Kovacs – PSI şi Florin Buhuceanu –
membru ACCEPT.
La marş au mai participat: Mircea Toma – AMP
-, staff-ul Ambasadei Marii Brtitanii la
Bucureşti, Andrea Kostashuk – Viceconsul în
cadrul Ambasadei Canadei la Bucureşti, Iwan
Rutjens
–
Coordinator
al
programului
JHA&Matra din cadrul Ambasadei Olandei la
Bucureşti şi Jonathan Rosenzweig, Secretar
Secund în cadrul Ambasadei Israelului la
Bucureşti.
Protecţia, ca în fiecare an, a fost asigurată de un
număr impresionat de jandarmi şi politişti.
Nu s-au petrecut incidente în timpul sau după
terminarea marşului. La sfârşitul marşului,
participanţii au fost orientaţi către metrou sau
taxi. De asemenea, pe tot parcursul marşului au
fost împărţite pliante cu reguli de securitate și
numere de telefon în caz de urgenţă.

Rainbow Barbecue
Locaţie: Reşedinţa Ambasadorului Marii
Britanii la Bucureşti
Organizator: Ambasada Marii Britanii
Bucureşti

la

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti a
organizat un barbecue cu ocazia GayFest
2010 dar şi cu ocazia venirii în România a lui
Michael Cashman. La acest eveniment au
fost invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile
dar şi ai guvernului. Cu această ocazie a fost
postat un steag rainbow la balconul
reşedinţei ambasadorului.

Joint Statement
GayFest 2010 a beneficiat de o scrisoare de
susţinere semnată de Ambasadele Africii de
Sud, Australiei, Canadei, Cehiei, Franţei,
Germaniei, Marii Britanii, Olandei, Spaniei,
Suediei şi SUA.
De asemenea, ACCEPT a primit o scrisoare
de sprijin şi din partea ES. Domnului Henri
Paul, Ambasadorul Franţei la Bucureşti.
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Alte evenimente:
1. Blind Date în Club Control, Green Hours și Fabrica – unul dintre cele mai
importante evenimente ale organizaţiei care a accesat un public numeros, la nivel
naţional; piesa a fost jucată de șase ori: în București, Iași, Brașov și Cluj.
2. dezbatere la Facultatea de Sociologie și AS;
3. colţ public de informare la Liceul Coșbuc;
4. întâlniri adresate fetelor LBQ;
5. organizarea de expoziţii;
6. organizarea unui party exclusiv dedicat fetelor LBQ în Obey;
7. întâlniri cu diverse teme;
8. continuarea colaborării cu regizorul Claudiu Mitcu pentru realizarea unui
documentar despre viaţa persoanelor LGBT;
9. donaţie de teste HIV din partea RHRN.

4. Participări la evenimente locale, naţionale sau internaţionale;
1. Serile Filmului Gay, Cluj-Napoca, Bogdan Istrate;
2. Miss Travesty 2010, Cluj, Bogdan Istrate, Alina Oancea, Emilia Boteanu, Cristi
Pietrăreanu.
5. Publicaţii și alte materiale realizate.
1. Manual de bune practici în lucrul cu MSM MARA, UNICEF, 2010.

Departamentul de PR&Servicii administrează următoarele website-uri ale organizaţiei:
www.accept-romania.ro;
www.accept-romania.ro/blog;
www.accept-romania.ro/stophomofobiei;
www.accept-romania.ro/infoaccept;
www.gay-fest.ro;
www.antidiscriminare.ro;
www.senspozitiv.ro
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