Asociația MozaiQ LGBT
Raport de activitate 2015
- BriefScop
Consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților LGBTQIA+ (lesbiene, gay, bisexuali,
trans, queer, intersex, asexuali) din România prin programe care vin în întâmpinarea nevoilor
acestora.
Misiune
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBTQIA+ din România, protejarea, susţinerea şi
promovarea drepturilor și libertăților acestora pentru a se putea bucura pe deplin și fără
discriminare de participare în domenii cheie ale societăţii: familie și viață comunitară,
învăţământ, sănătate, cultură, piaţa muncii și participare politică.
Viziune
O societate în care persoanele LGBTQIA+ participă în mod activ, deschis și vizibil la viața
socială, politică, economică și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii
adecvate, pentru ca acestea să se bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate
în ansamblul ei.
**Organizația s-a înființat în noiembrie 2015 după o serie de întălniri consultative ale
comunității LGBT privind necesitatea unei noi organizații LGBT în România la care au
participat peste 60 de persoane. În cadrul acestor întâlniri, direcțiile strategice, principiile de
guvernanță și primele proiect au fost definite. În prezent, Asociația MozaiQ are un membership
format din 31 de membri cu drept de vot, un board reprezentativ de 7 membrii și o bază de
voluntari formată din peste 50 de persoane.
Direcții prioritare de acțiune
1. Dezvoltarea comunității (activități sociale și culturale care vin în întâmpinarea nevoilor și
dorințelor comunității)
2. Proiecte dedicate grupurilor vulnerabile și persoanelor LGBTQIA+ cu nevoi speciale
(intersecționalitate)
3. Activism comunitar (mobilizarea comunității pentru acțiune politică; influențarea
atitudinilor, opiniilor și comportamentelor persoanelor LGBTI pentru a adresa probleme care
le privesc direct și alte issues: campanii în comunitate, încurajare coming out, implicare
politică, raising awarness, promovarea sănătății și responsabilității sociale, solidaritatea cu
alte grupuri discriminate etc.)
4. Advocacy (influențarea societății în privința unor chestiuni de interes pentru persoanele
LGBTQIA; de ex: campanii media, implicarea în Pride, susținerea parteneriatului civil, a
educației sexuale în școli, activism direct etc.)

Finanțatori: comunitatea LGBT din București, aliați LGBT, Ekko, Fundația Planeta Romeo
(Olanda), Ambasada Regatului Olandez în România.
Proiecte derulate în anul 2015
1. Campus Pride
Campus Pride este prima inițiativă din România ce urmărește crearea unui mediu sigur pentru
toți studenții din mediul universitar românesc, indiferent de orientarea lor sexuală sau identitatea
de gen. Proiectul, dedicat și creat de către studenții LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și trans) din
București, a creat primul spațiu sigur în care aceștia se vor putea informa, socializa și dezvolta
abilități de leadership, în contextul unor realități încă profund homofobe.
Obiectiv: Campus Pride urmărește implicarea studenților LGBT și a aliaților acestora în activități
continue dedicate dezvoltării personale a acestora și combaterii homofobiei.
În vederea atingerii scopului, echipa de proiect, împreună cu partenerii săi, vor derula activități
precum:
(a)
Grupuri de suport pentru studenții LGBT
(b)
Activități de socializare
(c)
Activități de instruire
(d)
Activități academice
(e)
Oportunități de internship și mobilitati europene
În plus, proiectul a implicat studenții LGBT în organizarea a trei evenimente cheie:
(a)
Săptâmâna Aliaților LGBT, 11-18 octombrie, o serie de evenimente de socializare (seară
de jocuri, treasure hunt, seara de film, etc)
(b)
Luna Istoriei LGBT, workshop
(c)
Săptămâna Pride, mai-iunie 2016.
2. Ziua Internațională a Drepturilor Omului: Istoria mișcării pentru drepturi LGBTI
în România #IstoriaNoastră (Decembrie 2015)
Asociația MozaiQ LGBT, cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România a
organizat “Ziua Internațională a Drepturilor Omului: Istoria mișcării pentru drepturi LGBTI în
România”, în data de 10 decembrie, 2015 la Centrul Ceh, strada Ion Ghica, nr. 11. Activități:
(a) Prezent: Târg al organizațiilor și inițiativelor LGBTI din România
(b) Trecut: Conferință pe tema istoriei mișcării LGBTI din România
(c)

Viitor: Dezbatere privind prioritățile mișcării LGBTI din România

În cadrul evenimentului au participat organizații LGBTI din Romania precum Asociația
ACCEPT, Campus Pride, PSI România, ROQ-DOC și TRANSform, precum si organizația
olandeză GALE (Global Alliance for LGBT Education), organizație dedicată creării unui climat

educational sigur pentru persoane LGBTI si reprezentata la Bucuresti de Directorul Executiv
Peter Dankmeijer, dar si persoane-cheie în sustinerea mișcării LGBTI locale precum E.S.
Stella Ronner Grubačić, Ambasadoare a Olandei în România și Republica Moldova & E.S.
Vladimír Války, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Cehe în România, sau
deputatul Remus Cernea. Alte activități: spectacol-lectură clubul Queens, workshop studenți
LGBT.
3. Litera Q
LiteraQ își propune să dezvolte un nou gen literar în România, literatura queer. Experiențele
queer trebuie documentate și așezate pe hârtie, ca un mod de a clama spațiu și de a prezenta
poveștile marginalilor într-o formă creativă și originală.
Primele cinci întâlniri au fost sesiuni gratuite de creative writing cu scriitorul Adrian Schiop.
Următoarele întălniri au inclus: ”La Institutul Schimbării” de Paul Dunca.
Proiecte ce au fost demarate deja sau continua în anul 2016
1. Equality Campaign '16 - Advocacy LGBT pentru alegerile locale si parlamentare
din 2016 (finanțat de către FDSC prin Fondul de Inovare Civică)
2. Amalipen – program de mentorat pentru tineri Rroma LGBT
3. Sesiuni comunitare HIV
4. Campus Pride
5. Litera Q

Mulțumim tuturor membrilor, donatorilor, colaboratorilor și prietenilor care
ne-au sprijinit de-a lungul anului 2015, aceștia au reprezentat principalul
sprijin pentru o organizație nouă, cu resurse limitate.

