Raport 2004
I. INTRODUCERE
1. Programe GRADO desfasurate pe parcursului anului si care reprezinta nota de
continuitate a
activitatii asociatiei:
- programul pentru protectia drepturilor femeii
- programul de asistenta juridica
- programul de educatie civica
- programul de reintegrare a infractorilor
2. Participarea GRADO la diverse evenimente
Personalul GRADO a participat la diferite cursuri in domenii precum: managementul
organizational, scriere de proiecte, relatii publice, consiliere, lidership si lucru in retea si
tehnici de asigurare a sustenabilitatii financiare in cadrul organizatiei.
II. STRATEGIA GRADO
Scopul GRADO conform statutului GRADO:
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
III. 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
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PROIECTE SI ACTIVITATI DESFASURATE IN 2004
1.INTRODUCEREA PROBATIUNII IN BUCURESTI
Perioada de desfasurare: septembrie 2000 – aprilie 2004
Scopul proiectului: 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.
Obiective:
• 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, GRADO a desfasurat urmatoarele activitati:
1. Asistenta si consiliere pentru persoanele aflate in supravegherea S.R.S.S.
2. Identificarea persoanelor care au primit o pedeapsa cu suspendare sub
supraveghere dar care nu s-au prezentat la intrevederile impuse in cadrulsupravhegherii.
3. Realizarea si redactarea rapoartelor presententiale
4. Pregatire pentru eliberare si asistenta post-detentie
5. Desfasurarea unor programe de reintegrare sociala a persoanelor condamnate la
o pedeapsa cu privare de libertate

5.1. Programul de resocializare
5.2. Programul Goldstein
2.PROGRAM DE EDUCATIE ALTERNATIVA PENTRU MINORII
AFLATI IN DETENTIE
Perioada de desfasurare: decembrie 2003 – septembrie 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 Penitenciarul de Minori si
tineri
din Craiova.
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
Rezultate:
1. Crearea echipei de interventie formata din 4 asistenti sociali, 2 pshiologi, 3
specialisti( 1 actor, 1 jurnalist si 1 grafician), echipa instruita in utilizarea metodelor
de educatie prin teatru;
2. Crearea unei trupe de teatru, a unui club de grafica, a unei formatii de percutie si a
unui cerc de jurnalism in cadrul caruia s-a realizat revista penitenciarului;
3. Constituirea unui numar de 15 grupuri de lucru (cate 2 grupuri pe fiecare sectiune);

4. Implicarea in mod direct a 3 specialisti din cadrul penitenciarului in activitatile
desfasurate;
5. 100 de beneficiari ai proiectului ( minori si tineri detinuti) si-au imbunatatit
cunostintele, deprinderile de a comunica si au experimentat modalitati artisticoplastice
de exprimare;
6. Un numar de 30 de elevi dintr-un liceu din Craiova au fost informati in cadrul unui
spectacol realizat de participantii la grupurile de lucru din Penitenciar cu privire la
efectele in plan personal ale savarsirii de infractiuni;
7. Realizarea a 2 sesiuni de concurs cu premierea castigatorilor si mediatizarea
rezultatelor.
Echipa:
- 1 coordonator
- 4 asistenti sociali
- 2 psihologi
- 1 actor
- 1 jurnalist
- 1 grafician
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare
3 BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETATENI
Perioada de desfasurare: noiembrie 2003 – august 2004
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
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. 741 de cetateni informati si consiliati in sectorul 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
4. crearea pliantului biroului de consiliere din Sectorul 6
5. 25.000 de pliante distribuite in comunitate;
6. 150 de exemplare din fiecare cele 9 nr. ale Buletinului Informativ distribuite impreuna
cu
Ziarul 6 de Primaria Sectorului 6 asociatiilor de propietari din sector, institutiilor cu
atributii in unul din cele 12 domeni de activitate BCC, mass-media, partenerilor si
organizatiilor nonguvernamentale cu care am colaborat.
Echipa:
- coordonator proiect
- 1 PR
- 4 consilieri
Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Phare
.
7. COATIA NATIONALA A ONGURILOR IMPLICATE IN
PROGRAME PRIVIND VIOLENTA IMPOTRIVA FEMEILOR
La 1 februarie 2003 a fost înfiinţată Coaliţia Naţională a ONG-urilor Implicate în
Programe
privind Violenţa asupra Femeilor.
Acest act a avut loc în cadrul Conferinţei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei
Domestice organizată de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) şi Iniţiativa pentru
Sănătatea Familiei în România, în cadrul unui program finanţat de USAID.
Coaliţia Naţională a ONG-urilor este o structură informală, fără personalitate juridică,
care
reuneşte un număr de 32 de organizaţii cu o vechime medie de 5 ani în domeniu, unele
dintre
acestea atingând o vechime de aproximativ 10 ani.
Misiunea declarată a Coaliţiei Naţionale a ONG-urilor Implicate în Programe privind
Violenţa Împotriva Femeilor este prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
din
România, în spiritul respectării drepturilor femeilor ca drepturi ale omului.
Obiectivele asumate ale Coaliţiei:
Coaliţia a identificat următoarele obiective fundamentale în vederea îndeplinirii strategiei
sale de funcţionare:
Prevenirea, combaterea şi monitorizarea fenomenului violenţei asupra femeilor
Promovarea de politici şi bune practici
Promovarea intereselor comune ale organizaţiilor

Întărirea capacităţii instituţionale a Coaliţiei.
Priorităţile stabilite sunt: legislaţie şi mecanisme de implementare; standarde de
informare
şi educare; lobby pentru fonduri guvernamentale; bază de date cu expertiză; elaborarea
strategiei naţionale privind violenţa domestică; stabilirea principiilor de funcţionare a
Coaliţiei; reprezentare la nivel decizional (Comisia interministerială); identificarea
criteriilor de reprezentare în Comisie; întărirea capacităţii instituţionale a Coaliţiei
.
Organizarea şi funcţionarea Coaliţiei
Din luna februarie 2004, Secretariatul Coaliţiei a fost preluat de GRADO.
Structura Coaliţiei
Coaliţia a fost structurată pe grupuri de lucru, pe următoarele domenii specifice:
1. Legislaţie
2. Lobby şi imagine
3. Dezvoltare instituţională
4. Strategie şi standarde
ACTIVITATI:
1. Întâlnirile Coaliţiei
În perioada 4 – 6 februarie 2004 a avut loc la Iaşi întâlnirea Adunării Generale a Coaliţiei
VIF. În cadrul acestei adunări, pe baza unei analize complexe a activităţii Coaliţiei în
anul
2003, s-a stabilit structura de funcţionare, obiectivele şi priorităţile pentru anul 2004. De
asemenea, au avut loc alegeri pentru stabilirea Secretariatului General, a Secretariatelor
de
lucru, a Grupului de reprezentare şi a purtătorului de cuvânt al Coaliţiei pentru
următoarea
perioadă.
În luna martie 2004 a avut loc la Sinaia Întâlnirea Consultativă pentru Elaborarea
Strategiei
Naţionale pentru Prevenirea, Monitorizarea şi Combaterea fenomenului violenţei
domestice.
Întâlnirea a vizat realizarea unei hărţi de resurse la nivel naţional, stabilirea unui draft de
strategie naţională pe termen scurt şi mediu, semnarea protocoalelor de colaborare între
Coaliţie şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi între Coaliţie şi Inspectoratul
General al Poliţiei Române.
Cu ocazia întâlnirii de la Sinaia, Coaliţia a semnat într-un cadru festiv 2 protocoale cadru:
unul cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei şi cel de-al doilea cu Inspectoratul
General al Poliţiei Române. Protocolul cadru dintre Coaliţie şi Agenţia Naţională pentru
Protecţia Familiei are drept obiective stabilirea direcţiilor principale de colaborare dintre
cele două instituţii, realizarea unei baze de date naţionale pentru gestionarea situaţiilor de
violenţă în familie, completarea şi alinierea legislaţiei româneşti la legislaţia UE,
realizarea de programe comune în vederea schimbării atitudinii faţă de fenomenul
violenţei în familie.

Protocolul încheiat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române vizează colaborarea în
activităţi de prevenire şi combatere a violenţei domestice, participarea comună în
elaborarea de demersuri legislative având drept scop lupta împotriva criminalităţii,
realizarea de campanii de informare şi educare a cetăţenilor asupra diverselor forme de
violenţă asupra femeilor, a consecinţelor acestora şi a modalităţilor de protecţie a
victimelor.
La începutul lunii noiembrie (5.11.2004) a avut loc întilnirea organizaţiilor membre
pentru pregătirea Adunării Generale. S-a analizat activitatea pe anul în curs şi s-au făcut
propuneri de modificări importante în funcţionarea Coaliţiei pe anul 2005. Acestea
urmează a fi dezbătute la începutul anului 2005 şi pot determina întărirea semnificativă a
capacităţii
Coaliţiei de a determina schimbări în bine pentru grupul de beneficiare: femeile victime
şi familiile lor. Participanţi: GRADO, CPE, CRJ, CMSC, APFR, Centrul PAS Alternativ,
ARTEMIS, Fundaţia CONEXIUNI, IEESR, Polimed Apaca, Fundaţia SENSIBLU,
Femina 2000, Societatea Doamnelor Bucovinene, invitat JSI.
2. Întâlnirile grupurilor de lucru
În perioada 23 – 24 septembrie 2004 a avut loc la Bucureşti întâlnirea reunită a grupurilor
de
Dezvoltare şi Legislaţie cu scopul:
- prezentării şi elaborării, scrierii şi definitivării unor cereri de finanţare prin
care să fie finanţate activităţile Coaliţiei şi
- realizării unei planificări a activităţilor Coaliţiei pentru următoarea perioadă.
Întâlnirea a avut loc la sediul CPE şi a reunit 11 reprezentanţi din 7 organizaţii membre
ale
Coaliţiei (GRADO, ARTEMIS CJ, CRJ, CPE, SENSIBLU, FEMINA, APFR TM).
Rezultatele concrete ale acestei întâlniri au fost: realizarea a 4 proiecte de finanţare şi
planificarea activităţilor Coaliţiei pentru acest final de an.
În perioada 18 – 19 octombrie 2004, la Braşov a avut loc întâlnirea reunită a grupurilor
de
Dezvoltare, Strategie şi Imagine. Întâlnirea a reunit 10 reprezentanţi ai organizaţiilor
membre
ale Coaliţiei (GRADO, ARTEMIS CJ, CRJ, CPE, SENSIBLU, FEMINA, APFR TM,
Societatea Doamnelor Bucovinene, SCOP, Centrul PAS Alternativ). Rezultatele concrete
ale
acestei întâlniri au fost: realizarea calendarului activităţilor Coaliţiei; realizarea structurii
raportului anual al Coaliţiei pe anul 2004 care va cuprinde atât activităţile desfăşurate de
Coaliţie în anul care a trecut cât şi rezultatele concrete; planul Campaniei celor 16 Zile
realizat pe baza unei propuneri făcute de APFR; elaborarea materialelor promoţionale
pentru
Coaliţie şi pentru campania celor 16 Zile.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost punctate principalele activităţi ale Coaliţiei pe
anul
viitor (2005) astfel încât ele să poată fi incluse în programul de finanţare al JSI.

În data de 4 noiembrie 2004 la Sinaia s-a desfăşurat întâlnirea Grupului de reprezentare în
cadrul căreia s-a analizat modul de funcţionare a acestui grup.
În data de 9 noiembrie 2004 s-a desfăşurat la Bucureşti întâlnirea Grupului de Lobby şi
Imagine şi a organizaţiilor membre ale Coaliţiei din Bucureşti în vederea stabilirii
activităţilor Campaniei de 16 Zile în Bucureşti, a locaţiei de desfăşurare, pentru a
organiza
conferinţa de presă şi campaniile de informare.
De asemenea, pentru promovarea imaginii coaliţiei, Centrul de Resurse Juridice a
construit
site-ul www.nuviolenta.ro iar Centrul Parteneriat pentru Egalitate a realizat un pliant de
prezentare a Coaliţiei, sigla şi antetul acesteia.
3. Materiale de formare
Coaliţia VIF a fost solicitată de Crucea Roşie Vrancea şi Consiliul Judeţean Vrancea
pentru a
realiza un manual de bune practici în domeniul violenţei domestice.
Astfel, la Focşani în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2004, a avut loc o întâlnire de
lucru pe această temă. În perioada următoare s-a realizat manualul pe baza următoarei
structuri :
- Apecte medicale cu privire la asistarea victimelor violenţei în familie – IEESR
- Legislaţie Compendiu - APFR
- Adăposturi – Pas Alternativ şi Artemis CJ
- Media si violenţa – CPE.
4. Instruire
În perioada ianuarie - februarie 2004, Centrul de Resurse Juridice a organizat două
sesiuni de
training în cadrul cărora au fost instruite 40 de persoane – reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale cu activitate în domeniul prevenirii violenţei domestice şi membre ale
Coaliţiei Naţionale a ONG-urilor implicate în programe privind Violenţa Împotriva
Femeilor.
Temele vizate sunt: managementul de proiecte, comunicare, lobby şi advocacy,
colaborarea
intrasectorială, politici sociale şi evaluarea programelor sociale.
În perioada 17 - 19 noiembrie, la Bran, GRADO a desfăşurat pentru reprezentanţii
organizaţiilor membre ale Coaliţiei VIF, trainingul cu tema « Leadership şi lucru în reţea
».
Agenda cursului a cuprins: introducere în leadership, ledership şi lucru în echipă, luarea
deciziilor, lucrul în cadrul unei reţele.
5. Campanii
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2004 s-a desfăşurat la nivel naţional în
România
campania: “16 Zile Internaţionale de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii”. În
cadrul
acestei campanii au fost desfăşurate activităţi de conştientizare şi lobby privind

implicaţiile
fenomenului violenţei în familie şi necesitatea eficientizării legislaţiei în domeniu.
Obiectivul campaniei în 2004 a constat în adaptarea legislaţiei existente în domeniul
violenţei
în familie la nevoile reale ale persoanelor afectate, astfel încât să existe o protecţie
eficientă a
acestora:
- Introducerea ordinului de restricţie / evacuare
- Finanţarea serviciilor de suport pentru victime
- Înfiintarea de adăposturi pentru victime
Această campanie a fost coordonată de APFR Timişoara şi a avut o largă desfăşurare la
nivel
naţional fiind implicate mai multe organizaţii membre ale Coaliţiei VIF – CRJ Bucureşti,
ARTEMIS Cluj, ARIADNA Bucureşti, Conexiuni Deva, CMSC Iaşi, GRADO Bucureşti,
Societatea Doamnelor Bucovinene Suceava, Femina 2000 Roman, SEF Iaşi, PAS
Alternativ
Braşov, Polimed Apaca Bucureşti, Sensiblu Bucureşti, CPE Bucureşti - în parteneriat cu
Alternative Sociale, Iaşi, Liga Studenţilor din Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba
Iulia,
Institutul Roman pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii – PATRIR,
Cluj,
GAD (Gender and Development Committee) din cadrul Peace Corps Romania.
Parteneri ai acestei campanii au fost: Cosmopolitan România şi Ambasada SUA la
Bucureşti,
fiind susţinută financiar de: Co-operating Netherlands Foundations for Central and
Eastern
Europe, The Staples Trust, Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă
România (IOCC Romania), JSI Research & Training Institute, NDI (National Democrat
Institute).
PARTENERI EXISTENTI IN CADRUL PROIECTELOR SI
ACTIVITATILOR DESFASURATE IN 2003
· Primaria Sectorului 6
· Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni
· Agentia Nationala pentru Protectia Familiei
· Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
· Comitetul Helsinki Olanda
· Serviciul de Probatiune Olanda
· Ministerul de Justitie
· Serviciul de Reintegrare Sociala si Supraveghere Bucuresti
· Directia Generala a Penitenciarelor
· Penitenciarul Rahova
· Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Prevenire
· Agentia Nationala Anti – Drog

ANEXA 2
LISTA MEMBRILOR ASOCIATIEI GRADO
1. Aurora Handolescu – presedinte
2. Mihaela Elena Sasarman – vicepresedinte
3. Dan Fota – vicepresedinte
4. Mihai Popescu – vicepresedinte
5. Florentina Virtej Ion
6. Rodica Nita
7. Dana Sicoe
8. Octavian Pana
9. Iuliana Matache
10. Gabriel Oancea
11. Daniel Chrila
12. Elena Ana Maria Vasile
13. Ligia Dumitrascu
14. Irina Mititelu
15. Dorel Baitanciuc
16. Gabriela Chelaru
17. Mihai Stefanescu
18. Felicia Stancu
19. Cristian Ionescu
20. Eugenia Taralunga
21. Elisabeta Bunea
22. Mihaela Draghici
23. Catalin Nedelcea
24. Valentin Badea
25. Lucian Caciamac
26. Gheorghe Serpoi

