
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă din 2004 în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și copiilor. Promovăm egalitatea de gen, în special 
prin educație pentru depășirea stereotipurilor despre rolurile femeilor și bărbaților. In 2016 A.L.E.G. a fost una dintre 
cele patru organizații din Europa și Asia Centrală căreia i s-a decernat premiul internațional With and For Girls 
pentru schimbări pozitive în viața adolescentelor, prin activități care le implică în mod direct.  
La nivel internațional suntem membri în următoarele rețele de organizații: WAVE (Women Against Violence 
Europe), ASTRA (Reţea regională pentru sănătate sexuală, reproductivă şi drepturile femeilor în Europa Centrală 
și de Est) și Rețeaua Regională Împotriva Agresiunilor Sexuale alături de state din Balcani. La nivel național, ca 
membri ai mai multor rețele și coaliții suntem implicați în activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătățirea 
politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii violenţei domestice și violenței de gen, în promovarea 
accesului tinerilor la sănătatea reproducerii și în general în domeniul egalității de gen. În 2014 am fost inițiatorii 
primei rețele de ONGuri din România care a abordat tematica dificilă a violenței sexuale – Rețeaua „Rupem tăcerea 
despre violența sexuală”, care a făcut demersuri la nivel național pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și 
înființarea centrelor integrate de asistență pentru victimele violenței sexuale, iar în 2015 am pilotat un serviciu unic 
în România specializat pentru victimele violenței sexuale, care include consiliere online, asistență psihologică și 
juridică, cu personal specializat având la bază modele de bune practici din Islanda. La nivel local, în intervenția pe 
cazurile de violență, colaborăm cu poliția, tribunalul, serviciul de medicină legală, autoritățile din domeniul protecției 
copilului și ONGuri. 
 
Servicii 
A.L.E.G. este acreditată ca furnizor de servicii sociale de peste 10 ani și oferă următoarele servicii: 

1. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI IN FAMILIE. 
A.L.E.G. este acreditată ca furnizor de servicii sociale din 2005 (certificat de acreditare permanent 
nr. 001319/13.06.2014 iar din 2016 oferă serviciul Licențiat: Centrul de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței in familie (licenţă de funcţionare 0000315/27.06.2016, 
valabilă 5 ani). 
 

2. CENTRU DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI. În cadrul mai multor proiecte cu finanțare 
europeană am dezvoltat sesiuni educative și material didactic pe tema prevenirii violenței de gen. 
Desfășurăm sesiuni educative în școli pentru prevenirea violenței de gen (de ex. Caravana Corpul meu 
îmi aparține derulată în 4 județe ce a implicat peste 1000 de elevi), întâlniri și sesiuni de formare pentru 
specialiști cu atribuții în intervenție, campanii de conștientizare publică privind violența domestică și 
violența sexuală (de ex. evenimentele anuale Martorele tăcute vorbesc). 

 
Pentru mai multe informații: www.aleg-romania.eu  


