
 
Centrul FILIA este o organizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru 

direct în comunități, activități  de  advocacy,  activism și  sensibilizare,  studii și analize.  Ne  

dorim  o societate solidară, în care drepturile și nevoile diverse ale femeilor sunt respectate și 

care  oferă șanse egale tuturor oamenilor. 

Promovăm  dialogul  social și dialogul  cu  instituțiile  statului și actori  relevanți  în  domeniul 

egalității de gen, în vederea combaterii inegalităților de gen. În același timp, ne asumăm rolul de 

watchdog specific societății civile și credem că este important ca derapajele instituționale din 

domeniul egalității de gen să fie sancționate în mod public. 

Direcțiile noastre strategice sunt prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență 

împotriva femeilor și fetelor și asigurarea accesului la drepturi și sănătate reproductivă.  

 

• Acționăm pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor 

și fetelor; 

• Facem auzite problemele cu care se confruntă femeile la nivel local; 

• Continuăm activitatea de advocacy prin întâlniri cu autoritățile locale și centrale pentru a 

le aduce la cunoștință problemele privind violența împotriva fetelor și femeilor, precum 

cele din sfera sănătății reproductive; 

• Desfășurăm campanii publice de informare, atât în mediul online, cât și în cel offline cu 

privire la drepturile femeilor, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 

fetelor și asigurarea accesului la servicii de sănătate sexuală și drepturi reproductive; 

• Monitorizăm restricționarea accesului la avort la cerere în spitalele publice din România; 

• Sprijinim grupuri de inițiativă ale femeilor și tinerilor la nivel local prin activități de 

organizare comunitară; 

• Milităm pentru accesul femeilor la servicii publice de sănătate maternală de calitate și 

pentru dezvoltarea unei rețele de moașe care să ofere sprijin perinatal în comunități rurale. 

• Luptăm pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în universități prin sprijinirea 

grupurilor de inițiativă ale studentelor și cercetare; 

• Oferim sesiuni de informare și training pentru autorități pentru oferirea unor servicii locale 

mai bune pentru sănătatea și siguranța femeilor; 

• Încurajăm concilierea dintre muncă și viața privată prin sesiuni de informare și training 

adresate angajatorilor pentru prevenirea discriminării la locul de muncă și promovarea unui 

mediu organizațional echitabil; 

• Oferim acces la Biblioteca FILIA în domeniul studiilor de gen, teoriilor feministe și 

drepturilor omului. 


