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CUVÂNTUL
PREȘEDINTEI

Toate deciziile pe care le iei cu privire la propriul tău corp ar trebui să ﬁe ale tale. Drepturile sexuale și reproductive
înseamnă să poți lua propriile decizii cu privire la corpul tău: să ai acces la informații corecte și la servicii de sănătate
sexuală și reproductivă, inclusiv la contracepție, să poti decide dacă și când să ai copii și așa mai departe. De asemenea,
viața ﬁecărui om ar trebui să ﬁe liberă de violență sexuală.
Protejarea sănătății copiilor, adolescenților și tinerilor nu se poate face fără investiție continuă în educație: este parte
integrantă din drepturile lor la educație și la sănătate ﬁzică și mentală.
Vedem din ce în ce mai des în ultimii ani încercari ale unor grupuri care fac presiuni asupra guvernelor și organismelor
internaționale pentru a limita drepturile sexuale și reproductive. Aceste încercari nu vor reuși, pentru că sănatatea sexuală
și reproductivă și drepturile aferente ocupă un rol central în evoluția ﬁrească a unei societăți sănătoase.
Doar atunci când toți oamenii au acces la servicii de sănatate sexuală și reproductivă și au
dreptul la integritate corporală și control asupra propriei sexualități, dezvoltarea sustenabilă și egalitatea de gen pot ﬁ
atinse.
Mulțumim tuturor partenerilor noștri și voluntarilor pentru încredere și suport!

Cu recunoștință,
Iustina Ionescu
Președintă
Societatea de Educație Contraceptiva și Sexuală
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CUVÂNTUL
DIRECTOAREI

Dragii mei,
În ciuda progreselor înregistrate în ultimii 30 de ani, Romania încă se confruntă cu provocări semniﬁcative în ceea ce
privește sănătatea reproducerii și respectarea drepturilor sexuale și reproductive. În ultimii ani, mai mult ca niciodată, am
învățat că nu există garanții permanente, iar menținerea cât și realizarea lor necesită un efort constant.
În 2021 SECS continuă eforturile de a milita pentru dezvoltarea unei strategii naționale privind sănătatea
reproducerii cât și intervențiile speciﬁce la nivelor comunităților.
De prea multe ori tinerii, femeile și familiile din România se află în contexte care-i forțează să se bazeze pe noroc
când vine vorba de protejarea sănătății lor reproductive. Accesul tinerilor la educație și servicii prietenoase privind
sănătatea reproducerii continuă să ﬁe o prioritate pentru programele noastre cât și combaterea violenței de gen și
realizarea egalității de gen. Ne dorim să contribuim activ la realizarea unei societăți incluzive, bazate pe înțelegerea și
acceptarea diversității, în care nimeni nu trebuie să ﬁe lasat în urmă.
Le multumesc tuturor susținătorilor, donatorilor și partenerilor noștri. Nu în ultimul rând le multumesc voluntarilor
noștri, care și-au dedicat timpul și energia misiunii SECS și au o contribuție semniﬁcativă în adaptarea și implementarea
programelor noastre.

Carmen Suraianu
Directoare Executivă
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală
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OBIECTIV STRATEGIC
11

Advocacy pentru asigurarea
drepturilor sexuale și reproductive

3

Together
To Be
Stronger
SCOPUL PROIECTULUI

Accesul tinerilor si a grupurilor dezavantajate la educație și servicii
accesibile pentru sănătate reproducerii

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Dezvoltarea capacității comunităților locale pentru împuternicirea
tinerilor și a grupurilor dezavantajate în cunoașterea și accesarea
serviciilor de sănătatea reproducerii.

Creșterea conștientizării populației și facilitarea
accesului la servicii de sănătatea reproducerii
în comunitate.

Advocacy pentru respectarea
drepturilor tinerilor la educație și servicii
accesibile pentru sănătate reproducerii.

Comunicarea cu Ministerul Sănătății
pentru dezvoltarea unui plan strategic
pentru sănătatea reproducerii.
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Together
To Be
Stronger

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Evenimente, întâlniri și networking cu autorități publice și organizații ale societății
civile în vederea coroborării intervențiilor pentru menținerea drepturilor sexuale și
reproductive, inclusiv a dreptului la educație privind sănătatea reproducerii.

Realizarea de cercetări speciﬁce și
diseminarea rezultateleor acestora.

Evenimente de prezentare pentru
modelele de intervenție comunitară.
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Together
To Be
Stronger

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Raport de cercetare:
Radiograﬁa politicilor educaționale și de sănătate în domeniul sexualității și planiﬁcării
familiale în România. Contextul politic și perspectivele actorilor implicați în proces cu
privire la accesul la planiﬁcarea familială și educația sexuală comprehensivă.
Raport de cercetare:
Analiza interstatală și transnațională a politicilor de sănătate sexuală și reproductivă
în Uniunea Europeană și România. Propuneri de politici publice alternative pentru
bugetarea mijloacelor contraceptive în România.
Raport de cercetare:
Prestarea instrumentelor de cercetare pentru
realizarea unui sondaj de opinie cu privire la
tema educației sexuale.

Peste 100 de participanți la evenimentele de
prezentare a rezultatelor
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Together
To Be
Stronger
TESTIMONIAL
Adeziunea la echipa SECS și preluarea departamentului Advocacy mi-a revelat dorința de
reformă și amprentare a departamentului. Apelând la baza profesională de cercetător în științele
sociale, ontologiei anterioare a formatului advocacy i-am adăugat o componenta de cercetare-informare. Aceasta m-a ajutat să identiﬁc mai bine conﬁgurația unei teme atașate agendei publice
și astfel să pot acționa în consecință cu instrumentele de advocacy, în mod informat și articulat.
Așadar am propus să internalizăm în cadrul organizației această abordare, să integrăm un
demers intermediar de cercetare și să îl utilizăm pentru activitățile ulterioare de advocacy cu
instrumentele sale speciﬁce.
Considerăm cercetarea o bază legitimă a argumentelor noastre și o justiﬁcare informată a
revendicărilor față de instituțiile statului. În același timp, procesul de advocacy este sinuos și
necesită eforturi de comunicare spre a se stabili un dialog fluid cu toți cei afectați cât și cu
factorii de decizie.
Silviu Colonescu, Coordonator Departament Advocacy

Proiectul este ﬁnanțat de International Planned Parenthood (IPPF).
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Inspire
Human
Rights
SCOPUL PROIECTULUI

Respectarea drepturilor sexuale și reproductive în elaborarea și
implementarea politicilor publice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg și a
factorilor de decizie cu privire la semniﬁcația identității de gen în
dezvoltarea umană și în domeniul drepturilor omului.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Dezvoltarea de materiale informative
Întâlniri consultative cu reprezentanții
altor ONG-uri
Campanii Social Media
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Inspire
Human
Rights

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Un factsheet cu privire la egalitatea de gen, norme și obiective la nivel european
integrând perspectiva sănătății legată de egalitatea de gen.

Un factsheet cu întrebări frecvente cu
privire la identitatea de gen.
O campanie Social Media (Facebook și
Instagram) - 12.603 vizualizări.
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OBIECTIV STRATEGIC
2

Dezvoltare comunitară pentru facilitarea accesului la educație
și servicii de sănătatea reproducerii
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You(th)
in
Power
SCOPUL PROIECTULUI

Creșterea accesului tinerilor la educație pentru sănătate, respectiv
educație pentru sănătate reproductivă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Creșterea accesului pentru 150 tineri la informații privind
sănătatea reproducerii.

Formarea a 12 tineri voluntari ca
educatori între egali.

Implicarea a 27 de tineri în activitățile
organizației.

In 6 ani proiectul a ajuns la 3200 tineri.
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You(th)
in
Power

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Formarea și implicarea voluntarilor în activitățile desfășurate.
Sesiuni de informare - educare pe
teme de sănătate.

REALIZĂRILE PROIECTULUI
A fost creat un nou design al sesiunilor de educație sexuală comprehensivă, bazat
pe sesiuni online și implicarea unui medic pentru a răspunde întrebărilor speciﬁce de
sănătate ale tinerilor.

Proiectul a ajuns la peste 3200 de beneﬁciari care au aflat despre servicii de
planiﬁcare familială, atitudini care sprijină egalitatea de gen.
163 de tineri au participat la 4 sesiuni de
educație sexuală comprehensivă.
Peste 100 de participanți la evenimentele de
prezentare a rezultatelor.
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You(th)
in
Power
TESTIMONIAL
Experiența de până acum în cadrul SECS a fost una interesantă și plină de surprize. Am cunoscut
oameni noi, am învățat lucruri noi și am adunat experiență. Deși la început eram puțin nesigură cu
privire la acest program de voluntariat, acum sunt total mulțumită și fericită pentru că am ales să
vin aici. Prin acest voluntariat am învățat să înțeleg și să accept mai multe culturi și diversitatea,
să nu judec persoanele după aparențe.
Sunt foarte încântată de ceea ce fac aici, de toate persoanele care lucrează și își dau tot
interesul în cadrul acestui proiect.
Dumitru Mălina Teodora, voluntar
Sunt studentă și voluntară, nouă în ambele domenii, sau la început de drum, cum ar spune alții.
Am reușit să văd, să observ și să înțeleg lumea mai puțin vizibilă din jurul nostru. Nu suntem
obișnuiți să spunem lucrurilor pe nume, ne eschivăm când vine vorba despre subiectele sensibile
sau considerate tabu, legate de corpul nostru, deși ar trebui să ﬁe niște lucruri normale, și de
aceea ajungem să le ignorăm sau să le trecem cu vederea.
Alături de echipa SECS am învățat și continui să învăț ce înseamnă să ﬁu cu adevărat voluntar,
cum să lupt pentru ceea ce vreau, cum să îi ajut și să îi ascult pe ceilalți, cum să îmi exprim
părerile. Am învățat că schimbările vin în timp, dacă muncim pentru a le realiza. Ceea ce dorim să
facem, noi, organizația SECS, este de lungă durata, iar rezultatele încep să apară, deși încă mai
avem un drum lung de străbătut.
Nu este o misiune ușoară, însă alături de echipa noastră este plăcută, o aventură pe care eu
acum o încep. În aceste 2 luni am avut posibilitatea să ascult persoane din cadrul public, despre
problemele cu care se confruntă și ce au reușit să schimbe în comunitățile cu care lucrează. Când
afli despre rezultatele obținute te simți optimist că ai reușit în ceea ce ți-ai propus, deși schimbarea adusă este mai mică decât cea pe care o așteptai. Dar mereu lucrurile de calitate au nevoie de
timp pentru a se realiza, iar când cei din jurul tău sunt mai fericiți atunci și tu ești fericit și împlinit.
Fracase Gabriela Ioana, voluntar
Proiectul este ﬁnanțat de International Planned Parenthood (IPPF).
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You(th)
in
Power
TESTIMONIAL
Este un proiect provocator într-un context mai mult sau mai puțin prielnic. Voluntarii sunt tineri
inimoși, plini de intenții bune. Nu cred că putem aștepta ca lumea să devină mai bună de la sine,
trebuie să ne implicăm. Atunci când ești voluntar poți cunoaște mai bine realitățile lumii în care
trăim și putem ajuta să facem schimbări în mai bine împreună.
De asemenea, voluntariatul te ajută să înțelegi de ce, deși o situație nu te afectează pe tine
personal, poate crea bariere în societate ca întreg și este nevoie de toate eforturile noastre să
găsim o soluție prin educație.
Le mulțumesc tuturor oamenilor care aleg să facă voluntariat, într-un fel sau altul, și îi susținem
pe cei care pot să se implice în timpul liber să se înscrie într-un program de voluntariat.
Împreună facem o lume mai bună!
Ileana Costache, Coordonator Voluntari

Proiectul este ﬁnanțat de International Planned Parenthood (IPPF).
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Youth
SpectActors
SCOPUL PROIECTULUI

Abordarea normelor, stereotipurilor și practicilor care contribuie la
violența bazată pe gen, prin metode speciﬁce teatrului social.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Împuternicirea tinerilor de a recunoaște și combate normele,
stereotipurile și violența bazată pe gen.

Împuternicirea profesorilor de a
folosi metodologia teatrului social.

Promovarea metodologiei de teatru social
în raport cu subiectele de gen.
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Youth
SpectActors

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Dezvoltarea materialelor de informare privind violența de gen cu informații despre
metodologie, despre violența bazată pe gen, despre stereotipurile de gen și
realizarea unui aﬁș pentru școlile partenere.

Dezvoltarea unui video pentru promovarea
metodologiei de teatru social pe teme privind
egalitatea si stereotipurile de gen

Sesiuni de teatru social desfășurate
în licee din București și Bacău.
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Youth
SpectActors

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Am ajuns la un număr de peste 4000 de tineri (beneﬁciari unici), cu vârste cuprinse
între 12 și 25 de ani.

842 de tineri din București și Bacău au participat la sesiunile de teatru social.

Realizarea a 9 materiale informative.

Realizarea unui aﬁș și a unui material video

TESTIMONIAL
Youth SpectActors mi-a schimbat viziunea despre orele de consiliere și orientare pentru că pune
accentul pe elevi. A fost o bucurie să particip la acest proiect. Și voi continua să îl implementez în
lucrul cu elevii de liceu. Elevii au fost și ei încântați, pentru că li s-a oferit ocazia să se exprime.
Este un proiect din care am învățat toți, care ne-a oferit ocazia să ne îmbunătățim, să devenim
mai toleranți și sa ne dezvoltăm.
Valeria Vulpe, consilier școlar Liceul Teoretic Stefan Odobleja
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Youth
SpectActors

Acest proiect m-a învățat că pentru a-i face pe elevi să-și amintească și să înțeleagă violența
bazată pe gen sau despre drepturile copilului, e nevoie să joc teatru. Caut continuu să implementez
strategii de predare inovative și interactive si această metodă de teatru social îi implică pe elevi în
predare, care dezvoltă o serie de competențe (lucru în echipă, comunicare, creativitate,
conștientizare de sine, relații mai bune cu ceilalți). Sunt pasionată de predare și am o mare
satisfacție când ajut elevii cărora le predau să iubească actul de învățare și să le crească încrederea
în ei.
Felicitări SECS! Felicitări Youth SpectActors!
Diana Aprodu, profesor consilier școlar
*

* Captură din materialul video realizat în cadrul proiectului.
Proiectul Youth SpectActors este ﬁnanțat de Comisia Europeană prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC 2014 – 2020)
în 4 țări (Serbia, România, Letonia și Estonia). Proiectul a fost coordonat de către Serbian Association for Sexual and Reproductive
Health and Rights în parteneriat cu Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Estonian Sexual Health Union și Latvia`s
18
Family Planning and Sexual Health association „Papardes zieds”.

Împreună Învingem
Violența Bazată pe
Gen
SCOPUL PROIECTULUI

Restrângerea formelor de violență bazată pe gen și conștientizarea
acesteia în rândul tinerilor din medii rurale sau urban mic.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Reducerea violenței bazate pe gen în rândul tinerilor din
medii rurale sau urban mic.

Reducerea violenței bazate pe gen în rândul
tinerilor din medii rurale sau urban mic.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Realizarea unei cercetări curpinzătoare pentru a afla percepțiile, opiniile,
cunoștințele și practicile despre violența bazată pe gen. Cercetarea a implicat peste
400 de părți interesate și a folosit mai multe instrumente de colectare a datelor.
Restul activităților vor ﬁ implementate în anul 2022 și
2023, proiectul ﬁind început în luna Iulie 2021.
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Împreună Învingem
Violența Bazată pe
Gen

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Realizarea unei cercetări la care 400 de studenți, părinți, profesori, lideri comunitari,
factori de decizie comunitari, profesioniști, cetățeni și organizații din sectorul public.
Chestionarul online a fost completat de 342 persoane, 50 tineri
cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și 292 peste 18 ani.
Majoritatea respondenților au fost femei (282).
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My Body, My
Rights!
SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea sănătății reproductive, inclusiv a sănătății materne în
comunități vulnerabile.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Întărirea angajamentelor autorităților pentru furnizarea serviciilor
de PF de calitate pentru comunități vulnerabile.

Formarea de atitudini în sprijinul egalității de gen în rândul
fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 12 - 18 ani.

Creșterea acceptabilității contracepției moderne în
rândul fetelor cu vârste cuprinse între 16 - 25 ani.
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My Body, My
Rights!

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Realizarea evenimentelor de comunicare și a activităților de conștientizare cu privire
la sănătatea reproducerii în comunitățile proiectului.
Organizarea unor sesiuni pe tema educației
sexuale și a sănătății reproductive.
Dezvoltarea apliației MYRA.
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My Body, My
Rights!
REALIZĂRILE PROIECTULUI
Activități de conștientizare cu privire la sănătatea reproducerii în comunitățile în care a
fost implementat proiectul: București, Ploiești, Traian, Slobozia, Fetești.
140 de profesioniști, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților publice locale și
naționale au participat la evenimentele de comunicare din cadrul proiectului.
1614 participanți la activitățile de conștientizare cu privire la sănătatea reproducerii în
comunitățile proiectului.
14 participanți la follow up formării profesioniștilor în intervenții comunitare de
conștientizare privind sănătatea reproducerii.

100 de participanți la sesiunile comunitare pe teme de sănătate reproductivă.

9 focus grupuri, 15 interviuri si 60 de participanți pentru evaluarea
impactului proiectului.

Peste 5000 de descărcări ale aplicației pe mobil MYRA.

215 tineri au participat la 4 sesiuni pe teme de educație sexuală.
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My Body, My
Rights!
TESTIMONIAL

Ne-ați deschis capul. Îmi era jenă chiar și față de ﬁica mea, eu nu i-am spus cum să se protejeze.
Fiica mea are 26 de ani și a învățat singură cum să se protejeze. Îmi era rușine, dar de când ați venit
am început să văd altfel lucrurile, mi-am dat seama că astfel de lucruri trebuie spuse.
Viorica, 46 ani, Ploiești
Inițiativa asta ne-a ajutat să vedem că se poate mai mult și în zone care sunt atipice.
Asistentă comunitară, Slobozia

Proiect ﬁnanțat de MSD prin Programul MSD pentru Mame
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Talk
for Youth
SCOPUL PROIECTULUI
Informarea tinerilor într-un mod creativ pe subiecte din sfera
educației pentru sănătatea reproductivă și sexuală, promovarea unui
stil de viață sănătos și a unor comportamente sănătoase, relații și
combaterea violenței.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Creșterea accesului a cel puțin 10.000 de tineri din omânia cu vârsta între
16-20 de ani, la informații despre sănătate prin 24 de episoade tip podcast.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Documentarea în vederea realizării podcasturilor.
Dezvoltarea scenariilor și producția podcasturilor.
Dezvoltarea unei secțiuni speciale pe site-ul SECS,
unde au fost postate podcasturile.
Promovarea proiectului în mediul online
prin campanii Social Media.
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Talk
for Youth

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Am ajuns la peste 285.000 de persoane prin intermediul Facebook, Youtube, Spotify
și Radio. Audiența estimată de la difuzarea podcasturilor Radio România Cultural:
audiența medie pe emisiune: 60.000 de ascultători.
24 podcasturi pe teme de sănătate, produse și diseminate.

Proiect ﬁnanțat de International Planned Parenthood Federation.
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OBIECTIV STRATEGIC
3

Dezvoltare organizațională și management
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Dezvoltare
organizațională
și management
SCOPUL PROIECTULUI
Bună guvernanță și management al organizației, în raport cu standardele și
principiile de apartenență ale International Planned Parenthood Federation.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Reacreditarea organizației conform standardelor și a principiilor
International Planned Parenthood Federation.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
În 2021 SECS a parcurs evaluarea în vederea reacreditării organizației ca
membră a International Planned Parenthood Federation.
Desfășurarea Adunării Generale a Asociației și înregistrarea modiﬁcărilor în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

REALIZĂRILE PROIECTULUI
Parcurgerea procedurii de reacreditare. SECS respectă integral 30 de standarde din
46, iar până în 2022 va lucra la îmbunătățirea a 16 standarde.
Desfășurarea Adunării Generale a Asociației în februarie 2021 și înregistrarea modiﬁcărilor.
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CELE 10 PRINCIPII IPPF
1

Deschis și democratic

Asociația are un organism de conducere ales care
îi reprezintă membrii și care înțelege și își
îndeplinește rolul colectiv și responsabilitățile de
guvernare.

3

Strategic și progresiv

Asociația își desfășoară activitățile în orice moment
într-o manieră transparentă, responsabilă față de
clienții, partenerii și donatorii săi.

Asociația este o entitate juridică deschisă și
democratică care colaborează cu voluntari din toate
mediile și încurajează participarea deplină și activă a
acestora la activitatea sa în parteneriat cu personalul.
Bine guvernat

2

Asociația face diferența în acele domenii ale
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive cele
mai relevante pentru situația din țara sa.
Demonstrează un angajament puternic față de
misiunea, valorile și politicile de bază ale IPPF.

4

Transparent și responsabil

Bine administrat

5

Bine administrat
Asociația ia măsurile necesare pentru a asigura
continuitatea resurselor și pentru a menține
sustenabilitatea ﬁnanciară generală în
sprijinul programului său.

7

2018
Un
angajator bun

Asociația se angajează să obțină rezultate și
să îmbunătățească performanța.
Este capabilă să arate cum sunt îndeplinite nevoile
de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile.

9

Angajat față de calitate

Asociația este recunoscută și apreciată ca lider în
mișcarea pentru sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive din țară.

Asociația își gestionează resursele umane și
ﬁnanciare
în mod eﬁcient
și eﬁcient pentru a-și
Stabilitate
ﬁnanciară
planiﬁca și implementa programul de lucru.
Sustenabilitate ﬁnanciară

6

Asociația recrutează personal caliﬁcat, pe care îl
tratează cu respect și are condiții de muncă care îi
permit să funcționeze eﬁcient.
Angajat pentru rezultate

8

Asociația se asigură că sunt îndeplinite standardele
esențiale de calitate în toate aspectele activității sale.
O organizație non-guvernamentală
de top din
țară
2015

10
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RAPORT FINANCIAR
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IPPF* - 565.724,00 LEI
Venituri /Surse
Finanțator
TOTAL:
1.220.786,00 LEI

MSD prin Programul MSD pentru Mame** - 216.873,00 LEI
Comisia Europeană:
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC 2014 – 2020) - 70.461,00 LEI
Islanda, Liechtenstein & Norvegia
prin Granturile SEE 2014-2021: Active Citizens Fund - 367.728,00 LEI
IPPF* - 488.506,01 LEI
MSD prin Programul MSD pentru Mame** - 260.451,37LEI

Comisia Europeană:
Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC 2014 – 2020) - 142.303,72

Cheltuieli /Surse
Finanțator
TOTAL:
1.080.329,29

Islanda, Liechtenstein & Norvegia
prin Granturile SEE 2014-2021: Active Citizens Fund - 189.068,19 LEI

Obiectivul 1. Advocacy pentru asigurarea drepturilor sexuale și reproductive 184.045,36 LEI
Cheltuieli
Obiective
Strategice
TOTAL:
1.080.329,30 LEI

Obiectivul 2. Dezvoltare comunitară pentru facilitarea accesului la educație și
servicii de sănătatea reproducerii - 729.769,45 LEI
Obiectiv 3. Dezvoltare organizaționala și guvernanță - 138.798,26 LEI
Management & Administrativ - 27.716,23 LEI

Nota:
*Parte din venit încasat în decembrie 2020 pentru implementare în 2021, respectiv 146.031 lei.
**Venit încasat în decembrie 2020 pentru implementare in 2021.
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PARTENERI
A
ACCMA Bretania Bacău
Asociația de dezvoltare și integrare socială
(ADIS) Muntenia
Asociația Mediroma, Prahova
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiesti
Asociația Tinerilor Bucureșteni (IQOOL)
Asociația Valentina, București
Asociația Unu si Unu, București
C
Complexul Multifuncțional Caraiman, București
CMBRAE - Centrul Municipiului București de
Resurse și asistență Educațională
CJRAE – Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bacău
D
Direcția de Sănătate Publica Ialomița
Direcția de Sănătate Publică Prahova
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
E
European Center for Public Initiatives,
Bucuresti (ECPI)

F
Fundația “POD PESTE SUFLETE”
I
IQads
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
Institutul Național de Sănătate Publică
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
O
Organizația Umanitară Concordia, Ploiești
P
Platforma educațională Adservio
Primăria Comunei Traian
Primăria Municipiului Fetești
R
Radio România Cultural
Radio Tananana
S
Sex og Politikk Norway
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Susține acum una dintre cele mai longevive organizații
din România care promovează
dreptul la sănătate sexuală și reproductivă
din 1990

Calea 13 Septembrie, nr. 85, bl. 77C, etaj 8, ap.74, sector 5, București

(+4)0213 103 313

sediu@secs.ro

https://secs.ro/

SECS Romania

SECS.ro

@asociatiasecs

