
Raport 2001 
INTRODUCERE 

Astfel, proiectele desfăşurate au fost: Introducerea probaţiunii în Bucureşti, Centrul de zi 
pentru femeile victime ale violenţei domestice – Dacă nu m-ar iubi nu m-ar bate, 
Adolescenţi pentru schimbare, O contribuţie la dezvoltarea alternativelor la închisoare. 
Pregătirea teoretică şi practică a viitorilor consilieri de reintegrare socială şi Metode 
efective de prevenire şi muncă cu deţinuţii. Partenerii GRADO în anul 2001 au fost 
Ministerul de Justiţie, Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, Penitenciarul Rahova, Serviciile de Reintegrare şi Supraveghere 
de pe lângă Ministerul de Justiţie, Prim_ria Sectorului 6, Serviciul Public pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului Sector 6, Sindicatul Liber de la Faberrom, Tricodava, Tricoprompt. 
De asemenea, asociaţia şi-a propus crearea unei echipe solide şi perfecţionarea continuă a 
acesteia lucru care în anul 2001 a început să se consolideze. Se poate urmării acest aspect 
în organigramă. 

Bugetul a crescut în anul 2001, ridicându-se la 3 581 007 000 lei. 

Începând cu iunie 2001 GRADO şi-a schimbat sediul, noul sediu este în Sector 6, Str. 
Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. 2, ap. 55. 

 
I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE GRADO 2002 – 2005 

 
Obiectivele pentru perioada 2002 – 2005: 
1. Programul „Resurse juridice pentru Drepturile Omului” 
a) Asistenţă Juridică 
b) Reforma Penală 
2. Programul „Asistenţă şi monitorizarea Drepturilor Omului” 
a) Protecţia Femeii 
b) Drepturile Minorului 
c) Penitenciare 
3. Programul de Educaţie şi promovare a Drepturilor Omului 
a) Educaţie Comunitară 
b) Educaţia Adulţilor 
c) Educaţie pentru Democraţie 
4. Programul de autofinan_are 
5. Programul de dezvoltare a structurilor execuţionale GRADO 

II. ORGANIGRAMA 
Numarul persoanelor angajate cu contract de munca in anul 2000 a fost de 9 persoane, 
iar in colaborare pe activitati punctuale in cadrul proiectelor au lucrat 28 de persoane. 
Personalul central al asociatiei este compus din presedinte, vicepresedinte, director 



executiv, contabil, secretara, responsabil cu relatiile publice. 
Mai fac parte din organizatie personalul angajat pe proiecte si voluntarii. 

III. PROIECTE SI ACTIVITATI DESF0SURATE IN 2001 
1. “Daca nu m-ar iubi nu m-ar bate” 
Titlul: “Daca nu m-ar iubi nu m-ar bate” 

Perioada de desfasurare: ianuarie 2001 – martie 2002 
Obictive: 
1. Asistarea victimelor violentei domestice femei si copii (suport in situatii de criza, 
asistenta si consiliere sociala, consiliere psihologica, consiliere juridica, terapie de suport 
pentru copii) 
2. Informarea pe scara larga asupra fenomenului violentei in familie 
3. Elaborarea unei strategii de combatere a violentei in familie 
Parteneri: 
- Directia generala de Politie a Municipiului Bucuresti prin Departamentul de prevenire 
- Serviciul Public pentru Protectia Drepturilor Copilului Sectorul 6 
- Faberrom:S.C.InternationalS.A., 
- Modconf S.A., Mondoconf S. A. 
Echipa: 
- coordonatorul proiectului – dramaterapeut 
- 3 asistenti sociali 
- 1 psiholog 
- 1 jurist 
- un avocat 
- 2 responsabili relatii publice 
Activitati: 
1. Infiintarea centrului de zi la sediul GRADO din Strada Cupolei, nr. 5, Bl. 2B, Sc. B, 
Ap. 55, Sector 6, Bucuresti. 
2. Asistarea victimelor violentei domestice femei si copii (suport in situatii de criza, 
asistenta si consiliere sociala, consiliere psihologica, consiliere juridica, terapie de suport 
pentru copii). 
3. Activitatea de informare si documentare s-a realizat periodic si a avut doua directii: 
conceperea si distribuirea de materiale informative referitoare la fenomenul violentei 
domestice si la serviciile oferite in cadrul Centrului de zi. Si dezbateri tematice in 
domeniul violentei domestice alaturi de campanii de informare si promovare a centrului 
in comunitate. GRADO a participat la o serie de intalniri si seminarii avand ca tema 
principala prevenirea si combaterea violentei in familie. 
4. Activitati in comunitate: cabinete mobile de asistenta in intreprinderi (4 sectii din 
APACA: International 15, International 17, Mondoconf si Modconf. S-au distribuit 
materiale informative - pliante, afise, brosuri si au avut loc 3 prezentari in fata 
personalului despre proiect si activitatea centrului. 
5. Activitatea de educatie s-a desfasurat in 4 licee din sectorul 6 (Grigore Moisil, Colegiul 
Elena Cuza, Todor Vladimirescu, PTTR). Activitatea a avut loc in cadrul orelor de 
dirigentie, lucrandu-se cu patru clase din fiecare liceu. Temele abordate in cadrul acestor 
ore de dirigentie au fost: apararea drepturilor omului, agresivitatea si violenta domestica. 



Buget: 33 900 EURO 
Rezultate: 
- Pe toata durata desfasurarii proiectului au fost inregistrate in cadrul Centrului de Zi un 
numar de 90 de beneficiare. Dintre acestea, mai mult de jumatate au beneficiat de 
consiliere psihologica si juridica, precum si de asistenta sociala. 
- Asistenta juridica s-a finalizat cu un proces de divort pentru un numar de 9 beneficiare 
- In cadrul Centrului de Zi s-au desfasurat si activitati destinate copiilor beneficiarelor. 

Acestea au vizat: terapia prin tehnici ocupationale si de joc, pregatirea temei si 
recuperarea materiei, informare cu ajutorul materialelor didactice din dotarea Centrului, 
invatarea formelor geometrice, a culorilor, lucrul cu computerul, modelarea plastilinei, 
desen, stimularea imaginatiei, a creativitatii si a indemanarii cu ajutorul jocurilor tip lego 
- Unul dintre obiectivele proiectului a vizat crearea unei retele comunitare pentru victime, 
retea care presupune: protocoale intre aceste institutii (Directia generala de Politie a 
Municipiului Bucuresti prin Departamentul de prevenire, Serviciul Public pentru 
Protectia Drepturilor Copilului Sectorul 6, Faberrom prin S.C. International S.A., 
Modconf S.A., Mondoconf S. A. si GRADO), in cadrul proiectului de combatere a 
- violentei domestice, intalniri periodice cu specialisti din institutiile partenere in vederea 
realizarii unei strategii eficiente de interventie, colaborare punctuala cu specialistii direct 
implicati in rezolvarea cazurilor. 
- La incheierea proiectului, ca rezultat al experientei acumulate pe durata activitatilor 
desfasurate in cadrul Centrului de Zi, echipa proiectului a elaborat un ghid de bune 
practici. Acest ghid a fost editat intr-un numar de 3500 de exemplare si distribuit 
partenerilor, in randul mass-media, in cadrul intalnirilor si seminariilor ce au avut ca tema 
violenta in familie. 
2. “O contributie la dezvoltarea alternativelor la inchisoare. Pregatirea teoretica si 
practica a viitorilor consilieri de reintegrare sociala” 
Titlul: “O contributie la dezvoltarea alternativelor la inchisoare. Pregatirea teoretica si 
practica a viitorilor consilieri de reintegrare sociala” 

Perioada de desfasurare: ianuarie 2001 – noiembrie 2001 
Parteneri: 
- Ministerul Justitiei - Serviciul de Probatiune 
- Directia Generala a Penitenciarelor 
- Fondul Know How al Marii Britanii 
Obiective: 
1. Pregatirea teoretica si practica a unui numar de 130 de voluntari, viitori consilieri de 
probatiune 
2. Realizarea unui manual al consilierului de reintegrare sociala si supraveghere 
3. Semnarea unui protocol de colaborare a Ministerului Justitiei cu voluntarii 
organizatiilor nonguvernamentale. 

 
Activitati: 
- recrutarea si selectia voluntarilor (intocmirea criteriilor de selectie, organizarea 
preselectiei si a selectiei, sustinerea interviului de selectie, comunicarea rezultatelor) 



- organizarea unui program intensiv de pregatire teoretica si practica 
- publicarea manualului consilierului de reintegrare sociala 
-semnarea protocolului de colaborare ONG / Ministerul Justitiei 
(contactareareprezentantilor ONGurilor cu care colaboreaza Ministerul de Justitie, 
schitarea unui protocol, definitivarea si apoi semnarea protocolului) 
Buget: 113 200 EURO 
Rezulate: 
1. Pregatirea teoretica si practica a 130 de viitori consilieri de reintegrare sociala si 
supraveghere 
2. Editarea “Manualului consilierului de reintegrare sociala si supraveghere”, intr-un 
numar de 1000 de exemplare, dintre care 800 dintre acestea au fost distribuite Serviciilor 
de Reintegrare Sociala si Supraveghere, Directia Generala a Penitenciarelor, Penitenciare, 
Centre de Resurse, Directii din Ministerul de Justitie, ONG-uri. Restul manualelor se afla 
in Biblioteca Diurectiei pentru Reintegrare Sociala si Supraveghere. 
3. Semnarea protocolului de colaborare intre Ministerul Justitiei si organizatiile 
nonguvernamentale implicate in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor 

3. “Adolescenti pentru schimbare” 
Titlul: “Adolescenti pentru schimbare” 
Perioada de desfasurare: septembrie 2001 – septembrie 2002 
Parteneri: 
- Grupul Scolar Electronica Industriala 
Obiective: 
1. Pregatirea unui grup de 10 tineri elevi, voluntari in GRADO care sa poata desfasura 
activitatile specifice presei scrise 
2. Realizarea unei publicatii de calitate cu si pentru tineri care sa raspunda nevoii de 
informare a acestora. 
3. Difuzarea experientei grupului de initiativa “Adolescenti pentru schimbare” catre alti 
tineri elevi din cadrul liceelor din Bucuresti. 
Echipa: 
- coordonatorul proiectului 
- 2 psihologi 
- un PR 
- un asistent social 
- 10 elevi de liceu 
Activitati: 
1. Pregatirea cursului de initiere in jurnalism 
2. Desfasurarea cursului de pregatire 
3. Editarea revistei “Adolescenti pentru schimbare” 
4. Evaluarea proiectului 
5. Ciclul de intalniri intre participantii la proiect si elevii celorlalte licee din Bucuresti 
6. Conferinte de presa 
7. Sedinte tehnice 
Buget: 9 976 EURO 
Rezultate: 
- Dupa clarificarea aspectelor organizatorice referitoare la curs (amenajarea salii, dotarea 



ei), a fost elaborata si finalizata programa cursului si metodologia de lucru 
- Fiecare componenta teoretica a cursului a fost insotita de o parte practica; cursul s-a 
incheiat printr-un test de evaluare a cunostintelor si deprinderilor dobandite pe parcursul 
pregatirii 

4. “Introducerea Probatiunii in Bucuresti” 
Titlul: “Introducerea Probatiunii in Bucuresti” 
Perioada de desfasurare: 
Parteneri: 
- Ministerul de Justitie 
- Serviciul de Reibtegrare Sociala si Supraveghere Bucuresti 
- Directia Generala a Penitenciarelor 
- Comitetul Helsinki din Olanda 
- Serviciul de Probatiune din Olanda 
Obiective: 
- Introducerea in Romania a unui Serviciu de Probatiune functionabil si durabil, cu un 
personal bine pregatit, capabil sa ofere servicii in domeniul probatiunii 
- Scaderea numarului de persoane din inchisori in vederea inbunatatirii conditiilor de trai 
pentru cei ramasi, precum si imbunatatirea conditiilor de lucru pentru personalul 
inchisorilor 
Echipa: 
- 12 consilieri de probatiune 
- coordonator de proiect 
- secretara 
Activitati: 
- Activitati pregatitoare: planificarea primului training, recrutarea si selectarea 
personalului 
- Instruirea personalului, cu accent pe intocmirea rapoartelor pre-sententiale 
- Asigurarea serviciilor de prabatiune in fiecare dintre cele 6 sectoare din Bucuresti 
- Planificare strategica: alegerea unui case-manager, strangere de fonduri, intalniri in 
cadrul Steering Committee-ului, elaborarea unei strategii pentru Serviciul de Probatiune 
care sa includa continuarea activitatii si dupa terminarea proiectului, activitati de instruire 
in Olanda, alcatuirea unei retele la nivel local 
- Activitatea de PR: Prezentarea proiectului in Bucuresti si in toata tara 
Buget: 228 614 NLG 
Rezultate: 
- A avut loc trainingul consilierilor de probatiune in 10 centre experimentale. 
- In iunie a avut loc selectia si apoi angajarea a 110 consilieri de probatiune, la nivel 
national 
- In septembrie erau infiintate 26 de Servicii de Probatiune, la nivel de judet, numarul 
consilierilor de probatiune fiind diferit de la un judet la altul. Din punct de vedere 
administrativ, aceste servicii de Probatiune sunt constituite pe langa tribunalele din 
fiecare judet. 
- Tot in septembrie, Gabriel Oancea a fost numit seful serviciului de Probatiune din 
Bucuresti 
- S-a realizat un plan de lucru pentru echipa de probatiune pe o perioada de 1 an si 



jumatate 
- In perioada 13 - 15 iulie si 31 august – 2 septembrie a avut loc un team – building cu 
membrii echipei de probatiune din Bucuresti. Acesta a avut ca rezultate: o cunoastere mai 
aprofundata a activitatilor proiectului, o mai buna organizare a activitatilor curente, 
consolidarea relatiilor dintre membrii echipei si a relatiei dintre echipa de probatiune si 
membrii altor echipe 
- S-a consolidat relatia dintre Serviciul de Probatiune, Judecatoria Sectorului 3, Parchetul 
de pe langa Judecatoria Sectorului 3 si Politie 
- GRADO a contactat un numar de 50 de institutii de stat si nonguvernamentale 
- In perioada martie – august au fost intocmite 38 de rapoarte pre-sententiale, au fost 
realizate 3 supravegheri in comunitate, s-au inregistrat patru cereri de asistenta si 
consiliere si a fost realizat un raport pentru Parchet 
5. “Metode efective de prevenire si munca cu detinutii” 
Titlul: “Metode efective de prevenire si munca cu detinutii” 
Perioada de desfasurare: octombrie 2000 – mai 2001 
Parteneri: 
- Penal Reform International, DFID 
Obiective: 
- Realizarea unui schimb de experienţă în domeniul reformei penale din Europa Centrală; 
- Dezvoltarea unei reţele de organizaţii neguvernamentale şi autorităţi din Europa 
Centrală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul reformei sistemului penal; 
- Impărtăşirea experienţei privind intervenţia în lucrul cu tinerii infractori şi evaluarea 
eficienţei acestei intervenţii; 
- Impărtăşirea experienţei prin derularea unor proiecte privind prevenirea infracţiunilor 
adresate minorilor. 
- Grupul ţintă: reprezentanţii Ministerului de Justiţie, reprezentanţii Europei Centrale, 
reprezentanţii organizaţiilor nonguveramentale. 
Activitati: 
1. Organizarea conferinţei. 
2. Desfăşurarea conferinţei. 
3. Editarea unei cărţi care să cuprindă materialele pe baza cărora s-au desfăşurat 
prezentările în plen şi workshop-urile din cadrul conferinţei. 
Buget: 8 855 USD 
Rezultate: 
- realizarea unui schimb de experienţă în domeniul reformei penale în Europa Centrală. 
- împărtăşirea experienţei privind intervenţia în lucrul cu infractorii şi evaluarea eficienţei 
acestor intervenţii. 
- iniţierea colaborării între Albania-Republica Moldova-România pentru transferul de 
expertiză în domeniul comunităţii terapeutice de la Penitenciarul Rahova, ca urmare a 
prezentării acestui proiect coordonat de către Mihaela Săsărman în cadrul unui workshop 
cu tema “Comunitatea terapeutică - Grado şi Penitenciarul Rahova”. 
- iniţierea unor întâlniri similare în Republica Moldova în vederea continuării contactelor 
şi a identificării unor posibile colaborări în vederea promovării reformei sistemului de 
justiţie. 
- propunerea de organizare a unei conferin_e în parteneriat cu Autoritatea Na_ional_ 
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, având ca temă: Delincvenţa juvenilă de la cauză la 



măsuri de interven_ie. Conferin_a a beneficiat de o sesiune specială dedicată protecţiei 
minorului delincvent prin participarea reprezentantului Autorităţii Naţionale, subliniindu-
de necesitatea existenţei unei legislaţii adecvate şi a cooperării tuturor agenţiilor 
implicate în protecţia copilului. 
- reprezentanţii Judecătoriilor sectoarelor 3 şi 5 au subliniat necesitatea stabilirii unor 
întâlniri între echipa Centrului de Probaţiune Bucureşti şi instituţia pe care o reprezintă, 
în vederea prezentării detaliate a conţinutului muncii de probaţiune. 
- Aparitia cărtii ce cuprinde materialele pe baza carora s-au desfasurat prezentarile in plen 
si work-shopurile. 

6. „Descatusarea – Comunitatea Terapeutica in Penitenciarul Rahova” 
Titlul: “Descatusarea – Comunitatea Terapeutica in Penitenciarul Rahova” 
Perioada: ianuarie – decembrie 2001 
Parteneri: 
- Ministerul de Justitie 
- Directia Generala a Penitenciarelor 
- Penitenciarul de Maxima Siguranta Bucuresti Rahova 
Obiective: 
- reducerea comportamentelor violente in penitenciar 
- reducerea riscului de comportament violent dupa liberare 
- invatarea de abilitati pro-sociale pentru ridicarea sanselor de reintegrare sociala dupa 
liberare si reducerea riscului de recidiva 
Activitati: 
- Incepand cu luna martie s-a realizat separarea mini-sectiei ajungandu-se ca la sfarsitul 
lunii august sa se realizeze separat de restul sectiei urmatoarele activitati : apelul, 
raportul, medicul, telefonul, iesirea in curte la aer, orele, alte activitati comunitare : 
revista, concursuri sportive. 
- S-a introdus un sistem de recompense coordonat cu nivelele de promovare in fazele 
superioare ale programului 
Buget: proiectul a fost finantat din resurse proprii 
Rezultate: 
- reducerea comportamentului violent in randul a 120 de detinuti din penitenciarul 
Rahova: detinuti cu comportamente violente: fapte de violenta, talharii, lovituri 
cauzatoare de moarte, omor, si care in puscarie au avut manifestat auto-mutilari 
frecvente, consul de pastile, conflicte cu cadrele, detinuti condamnati pentru agresiuni 
sexuale: viol, pedofilie, incest, condamnati pentru furt, trafic de stupefiante, trafic de 
substante radioactive si metale rare, sechestrare de persoane. 
- S-a asigurat prezenta la ore a detinutilor si totodata un numar suficient de cadre, cu 
pregatire adecvata care sa participe la ore si sa asigure supravegherea si separarea 
comunitatii atat functional, cat si fizic. 
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