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Cine suntem și ce facem
•

Din 2002, promovăm egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi în România. Credem în libertatea
persoanelor de a alege pentru sine, dincolo de
etichete şi de prejudecăţi.

•

Recunoaştem inegalităţile care afectează în mod
diferit şi complex viaţa fiecărei femei. Ne alăturăm
fetelor şi femeilor în construirea unei societăţi care le
respectă drepturile, le oferă oportunităţi de
dezvoltare, le recunoaşte capacităţile şi contribuţiile,
le susţine în domenii precum munca, educaţia,
cultura sau sănătatea.

•

Prin ceea ce facem contribuim la creşterea nivelului
de educaţie, la integrarea pe piaţa muncii şi
stimularea
antreprenoriatului,
prevenirea
şi
combaterea traficului de femei şi a violenţei
împotriva femeilor, adoptarea şi aplicarea unei
legislaţii echitabile.

•

Oferim expertiză și suport prin: cursuri de formare și
ateliere de lucru, realizare de cercetări, campanii de
prevenire, activități de advocacy, consultanță.

#CentrulParteneriatPentruEgalitate

Ce am făcut în
2019?

6
385
54

PROIECTE

BENEFICIARI

ATELIERE DE LUCRU
ȘI EVENIMENTE

10

INSTRUMENTE DE

LUCRU IN EDUCAȚIE

Sunt și eu în comunitate!
In liceele din România lipsește abordarea
practică de predare a educației civice și de
implicare a tinerilor în viața comunitară.

5 LICEE

Proiectul ,,Sunt și eu in comunitate’’ a
familiarizat adolescenții din cinci licee
bucureștene cu roluri și responsabilități civice.

Pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă cum pot fi
parte din comunitate, am creat jocul
Microsocietate, inspirat de modelul dezvoltat în
SUA de George Richmond, care a fost aplicat în
peste 300 de școli în ultimii 20 de ani.
1 aprilie 2018 – 31 martie 2019
Proiect finanțat de Fondul pentru Inovare Civică,
program dezvoltat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu
Romanian-American Foundation, sprijinit de
Enel Romania și Raiffeisen Bank.

221
ADOLESCENȚI

4 PROIECTE
FOTO-VIDEO
5 EVENIMENTE
COMUNITARE

4 AFACERI
SOCIALE
IMPLICATE

54 DE
ATELIERE DE
LUCRU

Jocuri de rol
Muncitor/muncitoare necalificat/ă in
constructie
salariu: 2508 brut/1500 RON net
chirie: 600 RON
Intretinere/utilitati:150 RON
cont de economii: 800 RON

Doctor/Doctoră
salariu: 8548 RON brut/ 5000 RON net
rata la banca: 1800 RON
utilitati /intretinerea casei: 500 RON
cont de economii: 1400 RON

Personal hotelier (curățenie camere)
salariu: 2508 brut /1500 RON net
chirie: 500 RON
intretinere/utilitati: 100 RON
cont de economii: 1000 RON

Educator/educatoare debutant/ă
salariu: 3409 RON brut /2000 RON net
chirie: 800 RON
intretinere/utilitati: 200 RON
cont de economii: 1500 RON

•

•

Ospatar/ospătăriță
salariu: 3047 brut/1800 RON net
chirie: 600 RON
intretinere/utilitati: 150 RON
cont de economii: 1000 RON
Ai calatorit fara bilet! Amenda
RATB

-50 RON

Specialist/ă IT
salariu:
6837 RON brut / 4000 RON net
Carduri
evenimente
rata la banca: 1500 RON
intretinere/utilitati: 500 RON
cont de economii: 1400 RON
Ieși la o pizza

Te-ai certat cu prietenii

-50 RON

Cumperi haine groase de iarna

Cumperi boxe bluetooth

-400 RON

-200 RON

Imprumuti bani unui prieten
in dificultate

-100 RON
Ai pierdut la jocuri de noroc

- 600 RON

Faci voluntariat la un cămin de
batrani

Mergi in parc cu prietenii
pentru o plimbare

Fetele - cititoare și scriitoare
În mediul rural, accesul la lectură este limitat și,
în unele cazuri, aproape inexistent. Copiii nu
dispun de un spațiu cultural în care să poată afla
despre proză, poezie sau teatru. Un test
PISA(realizat în 2012) arată că 37.5% dintre elevii
români de 15 ani nu înțeleg un text citit.
Proiectul Fetele – cititoare și scriitoare a
demonstrat contrariul, a încurajat și premiat
talentul literar al adolescentelor care învață în
școli aflate în mediul rural din județele Ilfov,
Giurgiu și Călărași.
1 Martie -10 Noiembrie 2019
Proiect co-finanțat de Administrația
Fondului Cultural Național.

8 ȘCOLI
BENEFICIARE

120
ADOLESCENTE
BENEFICIARE

1 CONCURS
LITERAR

1
FESTIVAL

8 ATELIERE
DE LUCRU

Proiectul în imagini

STAR –Adolescenți pregătiți pentru viitor
Proiectul STAR a contribuit la creșterea gradului
de educare și pregătire pentru viitoarea carieră a
30 de adolescenți, fete și băieți, cu vârste între 16
și 18, din București și Ilfov.
Intrebarea: Ce profesie mi se potrivește? și-a
găsit răspunsul printr-o abordare non-formală,
în cadrul a 6 ateliere în care adolescenții și-au
descoperit resursele, au exersat diverse roluri și
și-au creat Vison Board-ul personal.

August – octombrie 2019
Proiect Co-finanţat de MTS

14 LICEE DIN
BUCUREȘTI
ȘI ILFOV

30
ADOLESCENȚI,
FETE ȘI BĂIEȚI
BENEFICIARI

6 INVITATI
SPECIALI

6 ATELIERE
DE LUCRU

1 EVENIMENT
DE
PREZENTARE
33 DE
PROFESORI

Proiectul în imagini

Testimoniale adolescenți
,,Sunt una dintre cei 30 de norocoși

ce a participat la proiectul STAR. De
ce spun norocoasă? Pentru că a fost
cea mai frumoasă experiență la care,
eu personal, am luat parte până
acum.(...) Am reușit să mă dezvolt
personal, să vorbesc mult mai ușor și
mult mai fluent în public și să am
idei mult mai creative în fiecare
domeniu în parte. Dar nu în ultimul
rând, ceea ce cred eu că este cel mai
important, am reușit să îmi dau
seama, cât de cât să îmi dau seama ce
carieră îmi doresc să urmez.’’
Briana Lăzărică
,,Unul dintre lucrurile cele mai
importante pe care le-am învățat este acela
că un lider bun nu este neapărat un
conducător bun. Nu asta este principala
lui trăsătură de caracter, nu e aceea de a fi
conducător sau de a fi puternic, ci e aceea
de a-ți cunoaște toate persoanele din grup,
de a le cunoaște abilitățile și de a le însuși
task-uri în funcție de ceea ce știu ele să
facă și de ceea ce pot ele să facă. Ăsta e cel
mai important lucru!Per total a fost o
experiență minunată din care am avut
multe de învățat, am întâlnit oameni
minunați, oameni cu povești de viață
fascinante, iar singurul lucru pe care îl
regret este acela ca s-a terminat’’Bianca
Bolea

,,Vă mulțumesc pentru

oportunitatea de a participa la
prezentarea proiectului STAR ;
mărturisesc că de foarte mult timp
n-am mai avut ocazia să învăț
ceva nou privind orientarea
școlară profesională. Prezentarea
la care am asistat a fost excelentă
și testele pe care le voi aplica îmi
vor fi de mare ajutor! Vă doresc
succes în activitate și vă așteptăm
în Colegiul Național Gheorghe
Șincai cu noi proiecte!’’ Doina
Sotiriu

,,Mi-a schimbat viața?Cu
siguranță. Am fost bucuroasă să
văd ca jobul pe care mi-l doream
cel mai mult mi se potrivește, iar
acum drumul spre liceu a
căpătat o frumusețe stranie,
deoarece știu ca la 2 străzi
distanta se afla locul in care miam descoperit adevărata valoare,
iar asta mă motivează sa fiu un
elev mai bun si sa muncesc
pentru cariera mea!’’ Andreea
Ioniță

Proiectul YOUTH FOR LOVE dezvoltă,
implementează și evaluează un program
educațional de prevenire și combatere a violenței
bazate pe gen în rândul adolescenților, în 12 licee
din 4 țări europene - România, Italia, Grecia și
Belgia.

3 LICEE

150 DE ELEVI

Parteneri: ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas
(Grecia), UC Limburg (Belgia), AFOL - Agenția
Metropolitană de Instruire, Orientare și Plasare a
Locurilor de Muncă (Italia) și CPE – Fundația Centrul
Partenariat Pentru Egalitate (România).
Ianuarie 2019 – Decembrie 2020
Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană Departamentul de Justiție, Consumatori și
Egalitate de Gen

39 DE
ATELIERE
DE LUCRU

JOC
ONLINE

45 DE
PROFESORI

Centrul Digital pentru Femei
Programul Women’s Digital Center - Centrul
Digital pentru Femei oferă acces gratuit la
cursuri de alfabetizare digitală femeilor aflate
în situații de vulnerabilitate.
Prin acest proiect urmărim reducerea riscului
de excludere socială și sprijinirea (re)integrării
socioprofesionale a femeilor.

2018 – prezent
Proiectul este realizat cu sprijinul
financiar al Fundației Orange

DEZVOLTARE
PERSONALA

184
BENEFICIARE

INTERNET,
EMAIL SI
APLICATII
SOCIALIZARE

CONSILIERE
PROFESIOANALA

UTILIZARE
LAPTOP,
TABLETA,
SMARTPHONE

Proiectul în imagini

Brutăria MamaPan
Proiectul MamaPan este primul proiect de
economie socială al Fundației Centrul
Parteneriat pentru Egalitate.

Mica brutărie a devenit realitate într-o zi de
august a anului 2015. De atunci, venim în
sprijinul femeilor aflate în situații de dificultate
economică și vulnerabilitate socială, oferindu-le
un loc de muncă.
Mai mult decât atât, readucem în comunitate,
într-un mod responsabil, produse naturale, ca
pe vremuri - și creștem, zi de zi, o afacere
sustenabilă.

Proiect permanent

RETETE CA
ODINIOARA

PAINE CU
MAIA

12
ANGAJATE

PESTE 200 DE
ATELIERE CU
COPII

10 CENTRE
DE ZI UNDE
AM
DISTRIBUIT
GRATUIT
PRODUSE

15 PARTENERI:
GRADINITE,
RESTAURANTE,
MAGAZINE

Proiectul în imagini

SUSȚINĂTORI MAMAPAN

PREMII 2019
Brutăria MamaPan a primit premiul pentru ANTREPRENORIAT
SOCIAL, la gala CAMPIONI IN BUSINESS, ediția 2019.

RAPORT FINANCIAR 2019
PROIECT

FINANTATOR

BUGET
AFERENT
ANULUI 2019
– EURO

Sunt si eu in comunitate!

Fondul pentru Inovare Civica, program dezvoltat de Fundatia
pentru Dezvoltarea Societatii Civile in parteneriat cu RomanianAmerican Foundation, sprijinit de Enel Romania si Raiffeisen Bank

1.900

Fetele – cititoare și scriitoare

Fondul Cultural Naţional

12.000

Star – Adolescenți pregătiți
pentru viitor

Ministerul Tineretului și Sportului

7.500

Youth for Love

Co-finanțator Uniunea Europeană – Direcția Generală de Justiție,
Drepturile Consumatorilor și Egalitate de Gen a Comisiei Europene

32.800

Centrul Digital pentru Femei

Fundația Orange Romania

2.800

Brutăria MamaPan

Vânzări - 154.000 Eur
Sponsorizare Kaufland – program Donatii Centre de Zi- 19.000 Eur
Sponsorizare program persoane varstnice – 12.000 Eur
Alte sponsorizari – 10.000 Eur

195.000

TOTAL

252.000

Rețele din care facem parte

ECHIPA NOASTRĂ
Irina Sorescu, Preşedintă Executivă
Livia Aninoşanu, Directoare Programe
Georgiana Slobozeanu, Consilieră Juridică
Dana Marţiş, Expertă de Gen
Silvia Burcea, Expertă de Gen

Membrele Consiliului Director:
Doina Dimitriu, Iustina
Ionescu, Ioana Marinescu, Valentina Marinescu, Irina Sorescu
Echipa Brutăriei MamaPan:
Manageră: Irina Sorescu
Manageră Calitate și produs: Corina Munteanu
Responsabilă vânzări: Ana Maria Olteanu
Responsabilă relații clienți: Dana Marțiș
Responsabilă comunicare on-line: Silvia Burcea
Responsabili distribuție: Marilena Ilie, Dan Sandru
Mame cu mâini pricepute: Nicoleta Bubulinis, Luminiţa Bușă, Andreea Condurache,
Adriana Lincă, Elena Haralambie

DATE CONTACT

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Str. Drumețului, nr. 2A Sector 3, Bucuresti
• Telefon: 0723 221 196
• E-mail: info@cpe.ro
• www.cpe.ro
• https://www.facebook.com/cpegalitate

