Raport 2003
I. INTRODUCERE
1. Programe G.R.A.D.O. desfasurate pe parcursului anului si care reprezinta nota de
continuitate a activitatii asociatiei:
- programul pentru protectia drepturilor femeii
- programul de asistenta juridica
- programul de reforma penala
- programul de educatie
2. Participarea G.R.A.D.O. la diverse evenimente interne si internationale:
Personalul G.R.A.D.O. a participat la diferite cursuri organizate de catre organizatii
interne si internationale in domenii precum: managementul organizational, scriere de
proiecte, relatii publice, domeniul social precum consumul de droguri, consiliere, sanatate
mentala etc.
Coordonatorul proiectului de probatiune a participat in perioada 31 mai – 2 iunie 2003, in
Bulgaria, la conferinta internationala „Exchange of experience and good practices for the
development of a probation service”.
Ca urmare a desfasurarii activitatii de fundraising, bugetul de venituri si cheltuieli al
asociatiei s-a dublat.
II. STRATEGIA G.R.A.D.O.
Scopul G.R.A.D.O. conform statutului G.R.A.D.O.
Art. 2: Asociatia apara prin mijloace legale drepturile si libertatile fundamentale ale
omului si in acest scop intreprinde actiunile ce sunt necesare
Metode de lucru
Pentru a-si indeplini scopurile propuse asociatia:
a. ofera consiliere juridica persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor
b. culege date, informeaza asupra incalcarii drepturilor omului si face demersuri pe langa
organele de stat
c. colaboreaza cu organizatii guvernamentale si/sau neguvernamentale, interne sau
internationale, persoane fizice sau juridice interesate de problematica apararii drepturilor
omului
d. desfasoara activitati de educatie in domeniul drepturilor omului
e. intreprinde orice alte actiuni care servesc scopului propus
OBIECTIVELE PENTRU PERIOADA 2002-2005
1.Programul „Resurse juridice pentru drepturile omului”
-Asistenta juridica
-Reforma penala
2.Programul „Asistenta si monitorizarea drepturilor
Protectia femeii
Drepturile minorului
Penitenciare

3.Programul de educatie si promovare a drepturilor omului
Educatie comunitara
Educatia adultilor
Educatie pentru democratie
4.Programul de autofinantare
5.Programul de dezvoltare a structurilor executionale GRADO
ADUNARE GENERAL
26 membri, 1 întâlnire/an
CONSILIU DE CONDUCERE
DIRECTOR EXECUTIV
CENZOR
VICEPRE_EDINTE VICEPRE_EDINTE VICEPRE_EDINTE
ANGAJA4I
PROIECT „CENTRUL DE CRIZ_”
PROGRAME, PROIECTE, ACTIVIT_I
PRE_EDINTE
DISCRIMINARE
SECRETARIAT
PROIECT „PROBA_IUNE”
COORDONATOR PROIECT
CONTABILITATE
BIROUL DE CONSILIERE
PROBA_IUNEA ÎN ROM
III. PROIECTE SI ACTIVITATI DESFASURATE IN 2003
1. CENTRU DE CRIZA PENTRU FEMEILE VICTIME ALE VIOLENTEI
DOMESTICE SI COPIII LOR
Titlul: “Centru de criza pentru femeile victime ale violentei domestice si copiii lor ”
Obiective:
_ Asigurarea unui spatiu de siguranta pentru o perioada limitata de timp;
_ Oferirea de servicii de consiliere sociala, psihologica si juridica;
_ Educatie;
_ Pregatirea politistilor comunitari pentru interventia corecta in situatiile de violenta
domestica.
Grupul tinta este format din:
_ femei victime
- femei care traiesc ca victime ale violentei partenerului lor
- femei care au iesit din starea de criza si se afla in continuare in legatura cu centrul
pentru ca doresc sa-si rezolve situatia.
- copiii victime
- copii ai beneficiarelor care s-au adresat centrului de zi;

- copii care sunt adusi pentru una din activitatile destinate acestora.
- adulti
- functionarii institutiilor implicate in rezolvarea problemei violentei domestice;
- publicul larg, prin materiale si actiuni cu impact larg .
Activitati:
- Asistarea victimelor violentei domestice:
- asistenta si consiliere sociala;
- consiliere psihologica;
- consiliere juridica;
- terapie de suport pentru copii;
- grup de suport pentru victimele violentei domestice.
- Educatie:
- educatie in licee; orele se vor desfasura ca informari urmate de dezbateri pe teme ca
drepturile femeii, discriminarea de gen, traditia in Romania privind familia si rolul femeii
in societate, drepturile victimei, violenta domestica;
- informarea comunitatii locale despre fenomenul violentei domestice.
- Activitatea de informare si documentare:
- campanii de atragere a victimelor violentei domestice in familie prin distribuirea
de materiale informative ( fluturasi, pliante) la scoli, policlinici, spitale, fabrici din
sectorul 6, sectiile de politie din sectorul 6 si la Institutul de Medicina Legala.
Echipa:
- coordonator proiect (dramaterapeut)
- 4 asistenti sociali
- 1 psiholog
- 1 jurist
- 1 avocat
- 1 contabil
Finantator: Uniunea Europeana – program finantat prin Phare
2. INTRODUCEREA PROBATIUNII IN BUCURESTI
Titlul „Introducerea Probatiunii in Bucuresti”
Scopul
Reintegrarea sociala a persoanelor care au savarsit fapte penale si sunt mentinute in stare
de libertate, ca si a persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate.
Obiectivele
• Introducerea unui serviciu viabil de Probatiune in Romania
• Scaderea numarului de persoane condamnate la pedepse privative de libertate

Activitati
In baza protocolului incheiat cu SRSS in noiembrie 2001, G.R.A.D.O. a desfasurat
urmatoarele activitati:

1. Asistenta si consiliere pentru persoanele aflate in supravegherea S.R.S.S.
In perioada 1 martie 2003 – 31 ianuarie G.R.A.D.O. a primit 42 cereri de asistenta si
consiliere din partea SRSS. Activitatea de asistenta si consiliere s-a centrat pe acoperirea
urmatoarelor nevoi ale beneficiarilor: loc de munca, abilitati sociale, consum de droguri,
continuarea studiilor, probleme de cuplu, timp liber, medierea relatiei cu familia, obtinere
de acte, sanatate; pensionare pe caz de boala.
2. Identificarea persoanelor care au primit o pedeapsa cu suspendare sub
supraveghere dar care nu s-au prezentat la intrevederile impuse in cadrul
supravhegherii.
Aceasta activitate a fost desfasurata pentru un numar de 40 de beneficiari
3. Realizarea si redactarea rapoartelor presententiale
Au fost realizate 20 rapoarte presententiale.
4. Pregatire pentru eliberare si asistenta post-detentie
In aceasta perioada G.R.AD.O. a primit 25 cereri de asistenta post-detentie din partea
unor persoane condamnate in Penitenciarul Rahova si alte penitenciare (Colibati,
Craiova, Tichlesti, Giurgiu) De asemenea, G.R.A.D.O. a lucrat cu 35 detinuti din
Penitenciarul Rahova in vederea pregatirii acestora pentru liberare.
5. Desfasurarea unor programe de reintegrare sociala a persoanelor condamnate la o
pedeapsa cu privare de libertate
5.1. Programul de resocializare
Scopul programului de resocializare l-a constituit reducerea riscului de a reitera
comportamente infractionale sub presiunea grupului de prieteni.
Selectia beneficiarilor a avut loc in perioada decembrie 2002 – februarie 2003.
Programul s-a desfasurat in doua perioade:
- februarie – aprilie 2003
- septembrie – octombrie 2003
Primul grup a fost format intial din 6 persoane dar numai 3 dintre beneficiari au incheiat
programul deoarece ceilalti 5 nu s-au mai prezentat la sesiunile de intrevederi.
In urma evaluarii rezultatelor primului grup continutul si metoda de lucru din cadrul
programului au fost modificate si incluse in cadrul celui de al doilea grup.
5.2. Programul Goldstein
Scopul programului este dezvoltarea abilitatilor sociale in special a celor care privesc
comunicarea. Abilitatile sunt invatate in scopul cresterii autonomiei beneficiarului,

autocontrolului, acuratetei in perceptie si comunicare, asertivitatii, tolerantei la frustrare,
astfel incit beneficiarul sa fie mai bine pregatit pentru cerintele vietii cotidiene.
Selectia beneficiarilor a avut loc in perioada februarie – martie 2003.
Programul s-a desfasurat in perioada martie – aprilie 2003.
Grupul tinta a fost format din 5 beneficiari aflati in supravegherea Serviciului de
Probatiune Bucuresti. Programul s-a derulat pe perioada a 5 saptamani, fiecare intalnire
durand 1 ½ - 2 ore.
Rezultate obtinute:
- beneficiarii s-au prezentat la toate intalnirile de grup
- beneficiarii s-au implicat activ pe parcursul programului
- toti beneficiarii au invatat abilitatea de comunicare “Cum sa reactionezi cand cineva
este furios”.
Intalniri, seminarii, conferinte, training-uri:
1. Dezvoltarea de programe de grup pentru beneficiari, 20 – 23 mai 2003
2. Lucrul cu persoanele care prezinta probleme de sanatate mintala, Amara
11 – 13 iunie 2003
3. Consiliere si supraveghere, 25 – 27 iunie 2003
4. Analiza problematicii consumului de droguri, Amara 2-4 iulie 2003
Bugetul proiectului: 418.325 euro
3. PROGRAM DE EDUCATIE ALTERNATIVA PENTRU MINORII
AFLATI IN DETENTIE
Titlu: Program de educatie alternativa pentru minorii aflati in detentie
Perioada de desfasurare: decembrie 2003 – august 2004
Scop: Proiectul consta in crearea unei structuri de activitati de grup sub forma unui
concurs de creatie, activitati de grup in cadrul carora se dezvolta abilitati pro-sociale si se
transmite informatie relevanta minorilor cu ajutorul activitatilor artistice, literare si
sportive.
Obiective:
1) Accesul minorilor la o forma de educatie alternativa in scopul facilitarii reintegrarii Abilitatile
urmarite : comunicare, controlul furiei, controlul timpului, negociere, planificare.
2) Imbunatatirea imaginii minorului aflat in detentie - Concursul de creatie finalizat
printr-o intrecere organizata sub forma unui spectacol la care vor fi invitati elevi ai unui
liceu din capitala.
Evenimentul va fi mediatizat iar minorii din penitenciar vor avea ocazia sa isi prezinte
munca dar si sa vorbeasca despre consecintele dezastruoase ale comportamentului
infractional mai ales in minorat.
Grup tinta:
Grupul tinta este reprezentat de minorii aflati in detentie in Penitencoarul de Maxima
Sigurantaa Rahova.

Activitati:
1) Organizarea si instruirea echipei
2) Prezentarea programului si preselectia beneficiarilor
3) Selectia grupurilor participante la concurs
4) Pregatirea grupurilor pentru concurs
5) Desfasurarea concursului
6) Mediatizarea concursului
7) Recompensa permanenta prin vizionare de filme
8) Evaluarea rezultatelor
Echipa:
- 1 coordonator
- 4 asistenti sociali
- 2 psihologi
- 1 actor
- 1 jurnalist
- 1 grafician
Bugetul proiectului: 64950 E
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare
4. EGALITATE DE SANSE
Titlul „Egalitate de sanse”
Scop
Initierea si dezvoltarea unei practici judiciare in domeniul combaterii discriminarii pe
baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex sau
orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu, care are ca
scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in
conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte
domenii ale vietii publice.
Obiectivul proiectului
Initierea si dezvoltarea unei practici judiciare in domeniul combaterii discriminarii prin
identificarea si asistarea unui numar de 8 cazuri al caror obiectiv il constituie
discriminarea de gen.
Echipa
- coordonator proiect
- un asistent social
- un psiholog
- un PR
- avocat.
Activitati derulate pe parcursul anului 2003:
1. Identificarea cazurilor de discriminare de gen
2. Asistarea in instanta a cazurilor identificate
3. Asistarea victimelor

4. Educatie pentru nondiscriminare
5. Campania de publicitate
Buget
7995 USD – buget total al proiectului

Proiect finantat de Fundatia pentru o Societate Deschisa
5. BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETATENI
Titlul:
Biroul de consiliere pentru cetatenii sectorului 6
Scop:
Crearea unui birou care sa ofere informare si consiliere in domenii precum: sanatate
publica, asistenta sociala, asigurari sociale, raporturi de munca, protectia consumatorului,
drepturi si obligatii civile, regimul proprietatii, impozite si taxe, invatamant, procedura
notariala, protectia copilului, servicii publice.
Obiective:
1. Accesul la informatie al cetatenilor sectorului 6.
2. Dezvoltarea parteneriatului cu administratia locala
3. Cresterea transparentei autoritatii locale
Echipa:
- coordonator proiect
- 2 responsabili relatii publice
- 4 consilieri
Activitati:
1. Elaborarea unei baze de date care cuprinde informatii privind serviciile oferite de catre
institutiile publice si private de la nivel local
2. Informarea si consilierea cetatenilor sectorului 6 in domeniile enumerate mai sus.
Aceste activitati au ca scop imbunatatirea accesului la echitate sociala, prin cresterea
numarului de informatii referitoare la drepturile cetatenilor, precum si prin oferirea de
explicatii privind procedurile de lucru ale autoritatii locale in relatie cu cetateanul.
3. Elaborarea unui buletin informativ care contine informatii privind activitatea biroului,
precum si materiale care abordeaza sintetic problemele frecvente ale cetatenilor.
4. Implicarea in crearea unei retele a birourilor de consiliere la nivel national
5. Instruirea personalului implicat in activitatea biroului
Rezultate:
1. Informarea si consilierea cetatenilor sectorului 6
2. Cresterea gradului de informare al cetatenilor privind modul de functionare a
institutiilor publice

3. Contributie la crearea unei retele la nivel national a birourilor de consiliere pentru
cetateni
Buget: 33125 EURO-bugetul total al proiectului
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare

6. INTRODUCEREA PROBATIUNII IN ROMANIA
Scopul proiectului:
Proiectul a inceput in anul 1996 si a prezentat 3 etape de desfasurare.
Prima faza a acestui proiect s-a desfasurat in perioada octombrie 1996 – octombrie 1998
si a vizat sprijinirea dezvoltarii unui proiect pilot in Arad. In urma acestui proiect
experimental.
Guvernul Romaniei si-a asumat introducerea Serviciilor de Probatiune in intreaga tara si
realizarea unui program ce vizeaza reforma legislativa.
A doua faza a acestui proiect s-a desfasurat in perioada octombrie 1998 – Octombrie
2001 si a constat in dezvoltarea unui Serviciu de Reintegrare Sociala si Supraveghere
Unul dintre obiectivele cheie ale proiectului in cadrul acestei faze a constat in sustinerea
dezvoltarii probatiunii in 11 regiuni ale tarii prin oferirea de cursuri de pregatire privind
activitatile si metodele de lucru in probatiune.
Faza a treia a proiectului s-a desfasurat in perioada Octombrie 2001 – Noiembrie 2003 si
a constat in implementarea Serviciului de Probatiune la nivel national, mentinerea unei
bune functionari a acestuia pe baza unor mecanisme administrative robuste si a unui
management bine realizat, precum si dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului
angajat in cele 41 de Servicii de Probatiune.
Accentul a fost pus pe consolidarea reformelor deja realizate, sprijinirea dezvoltarii si
extinderii Serviciilor de Probatiune la nivelul fiecarui judet, activitati de instruire si
educare, precum si sprijin strategic. Prin intermediul acestui proiect Sistemul de
Probatiune din Romania a beneficiat de asistenta tehnica si de experienta expertilor
olandezi si britanici implicati in desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului.
Implementarea acestui proiect in Romania s-a realizat prin intermediul catorva factori
direct implicati in activitati:
- personalul din cadrul Ministerelor direct implicate in construirea strategiei de
dezvoltare a probatiunii in Romania si in schitarea prevederilor legislative
- personalul din cadrul Serviciilor de probatiune din Romania
- Institutiile de invatamant implicate in instruirea consilierilor de probatiune
Partenerii implicati in desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect au fost:
Ministerul de Justitie, proiectele de probatiune (inclusiv ONGurile) si acele Universitati
care deruleaza programe de instruire in domeniul probatiunii.
Principalele activitati desfasurate in cadrul proiectului au fost urmatoarele:
- Sprijinirea si implementarea de protocoale la nivel local si national, pe baza
carora sa se aplice politicile in domeniul probatiunii
- Revizuirea si aprobarea politicilor strategice cu privire la Serviciul National de
Probatiune. Politicile strategice au fost incluse in Strategia Ministerului de
Justitie pe perioada 2001 – 2004

- Acordarea de sprijin Directiei de Reintegrare Sociala si Supraveghere din cadrul
Ministerului de Justitie in coordonarea dezvoltarii si implementarii Serviciului
National de Probatiune
- Stabilirea unui grup de coordonare in domeniul educatiei. Acest grup a
coordonat dezvoltarea si implementarea programelor educative din cadrul
Universitatilor si a asigurat legatura dintre practica in domeniul probatiunii si
activitatile educative.
- Organizarea de ateliere de lucru cu privire la construirea curriculei si
planificarea activitatilor pentru personalul universitar
- A fost elaborata, dezvoltata si aplicata o curricula nationala pentru instruirea la
nivel universitar in domeniul probatiunii.
- Au fost organizate 19 vizite de studiu in Marea Britanie
- Au fost elaborate si publicate materiale in domeniul probatiunii, materiale
rezultate in urma intalnirilor si sesiunilor de instruire realizate in cadrul
proiectului
- Activitatea de PR a reprezentat una dintre principalele activitati in cadrul
proiectului
- Elaborarea unei strategii de pregatire continua a personalului
Proiectul este finantat de Departamentul pentru Dezvoltare Internationala al Guvernului
din
Marea Britanie si de Universitatea Wales Swansea
7. COALITIA NATIONALA A ONGURILOR IMPLICATE IN
PROGRAME PRIVIND VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR
La 1 februarie 2003 a fost infiintata Coalitia Nationala a ONGurilor implicate in
Programe privind Violenta asupra Femeilor. Acest act a avut loc in cadrul Conferintei
pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Domestice organizata de Centrul Parteneriat
pentru Egalitate (CPE) si Initiativa pentru Sanatatea Familiei in Romania, in cadrul unui
program finantat de USAID.
Principalele obiective ale acestei intalniri au fost: crearea unui nucleu de interventie si
actiune comuna in problematica Violentei Domestice prin coalizarea organizatiilor
neguvernamentale din Romania active in acest domeniu, demararea procesului de
structurare a Strategiei Nationale de Prevenire, Monitorizare si Combatere a Violentei
Domestice, precum si initierea dialogului dintre structurile guvernamentale si cele
neguvernamentale, care sa puna bazele unei relatii de complementaritate pe termen lung
intre aceste structuri, cu beneficii in plan politic, social si comunitar.
La acest eveniment a participat si GRADO in calitate de invitat, ulterior devenind
secretar general al Coalitiei.
Activitati desfasurate in cadrul Coalitiei:
- Conferinta de presa pentru lansarea Coalitiei
- Realizarea listelor de discutii
- Elaborarea Protocolului Coalitiei
- Intalnirile Coalitiei
- Instruire

- Redactarea si inaintarea amendamentelor aduse proiectului de lege privind violenta in
familie.
Din Coalitie fac parte 33 de organizatii membre.
ANEXE
ANEXA 1
PARTENERI EXISTENTI IN CADRUL PROIECTELOR SI
ACTIVITATILOR DESFASURATE IN 2003
_ Comitetul Helsinki Olanda
_ Serviciul de Probatiune Olanda
_ Ministerul Justitiei
_ Serviciul de Reintegrare Sociala si Supraveghere Bucuresti
_ Directia Generala a Penitenciarelor
_ Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Prevenire
_ Primaria sectorului 6
_ Grupul Scolar Electronica Industriala, Liceul P.T.T.R., Liceul Grigore
Moisil, Liceul Tudor Vladimirescu, Liceul Pedagogic „Elena Cuza”
_ Sindicatul Liber de la Fabberom
_ Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
_ Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni
_ Agentia Nationala Anti - Drog
ANEXA 2
LISTA MEMBRILOR ASOCIATIEI G.R.A.D.O.
1. Aurora Handolescu - presedinte
2. Mihaela Elena Sasarman –vicepresedinte
3. Dan Fota –vicepresedinte
4. Mihai Popescu– vicepresedinte
5. Florentina Virtej Ion
6. Gheorghe Serpoi
7. Dana Sicoe
8. Octavian Pana
9. Iuliana Matache
10. Gabriel Oancea
11. Elena Ana Maria Vasile
12. Ligia Dumitrascu
13. Irina Mititelu
14. Dorel Baitanciuc
15. Gabriela Chelaru
16. Mihai Stefanescu
17. Ion Ionescu
18. Felicia Stancu
19. Cristian Ionescu
20. Eugenia Taralunga
21. Elisabeta Bunea

22. Mihaela Draghici
23. Ion Iacos
24. Catalin Nedelcea
25. Valentin Badea
26. Eugen Barbulescu

