
 

 

Asociația pentru Libertate si Egalitate de Gen - A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală cu 

expertiză de peste 18 ani în prevenirea și combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor și în 

promovarea drepturilor egale. La A.L.E.G. funcționează Centrul de consiliere pentru persoanele 

afectate de violența domestică, serviciu social acreditat și licențiat, completat de suport de la egal la 

egal prin implicarea învingătoarelor - femei ce au depășit violența și pot inspira alte persoane care se 

confruntă cu abuz. E vorba de un program inovator cu titlul SiEuReusesc, pe care l-am inițiat în 2018 

cu sprijinul mai multor femei curajoase și parteneri locali în București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și 

Satu Mare, unde funcționează grupuri de sprijin.  

A.L.E.G. oferă de asemenea informare, asistență juridică și psihologică pentru persoanele care se 

confruntă cu hărțuirea sexuală. Din 2022 am dezvoltat și un program de sprijin psiho-social pentru 

refugiați – o categorie vulnerabilă la abuz - în special femei și adolescenți. De la cursuri de auto-

apărare la consiliere financiară, suportul pe care îl oferim tuturor beneficiarilor cu care lucrăm 

urmărește capacitarea pentru relaționare sănătoasă, independență economică și o viață fără 

violență. 

La A.L.E.G. ajutăm victime, dar facem și prevenire în egală măsură, pentru evitarea suferințelor 

produse de discriminare și violență. Pentru asta, credem că este important să lucrăm cu persoane de 

orice gen, pentru a înlocui relațiile de putere inegale cu respectul pentru drepturile fiecăruia. 

Desfășurăm activități de psiho-educație pentru grupuri vulnerabile pe tema identificării timpurii a 

semnelor unei relații abuzive. Am conceput și implementat programe de educație pentru drepturi 

egale și prevenirea violenței de gen pentru copii și tineri în unități de învățământ, lucrând în special 

cu cadrele didactice. Organizăm anual campanii de conștientizare publică precum Festivalul Egalității 

de Gen, în care tinerii învață despre non-discriminare și drepturile femeilor prin teatru forum, 

ateliere interactive și expoziții.  

Suntem furnizori de formare profesională în domeniile egalitate de gen, prevenirea și combaterea 

violenței de gen. Oferim formare pentru specialiști precum psihologi, asistenți sociali, polițiști, cadre 

didactice, dar și consultanță pentru instituții și companii care doresc să își îmbunătățească mediul de 

lucru și politicile interne în aceste domenii. 

Sediul nostru este în județul Sibiu, dar suntem active la nivel național și european prin advocacy 

pentru o mai bună protecție legală împotriva violenței de gen, în special violență domestică și 

hărțuire în lumea muncii. Suntem membre în coaliții și rețele de organizații neguvernamentale 

precum WAVE - Women Against Violence Europe, Romanian Women’s Lobby sau Ambasada 

Sustenabilității.  


