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MozaiQ	este	o	organizație	comunitară	care	se	adresează	persoanelor	LGBT	din	România.	MozaiQ	 își	propune	să	dezvolte	
comunitatea	LGBT	din	România	prin	solidaritate	și	încredere	reciprocă,	rezultate	din	activitățile	sociale,	o	prezență	pe	scena	
culturală	 alternativă,	 precum	 și	 o	 atenție	 deosebită	 acordată	 diverselor	 grupuri	 din	 comunitate:	 persoanele	 rome	 LGBT,	
persoanele	 trans,	 persoanele	 HIV+,	 lucrătorii	 sexuali,	 persoanele	 LGBT	 aflate	 într-o	 situație	 socio-economică	 precară,	
persoanele	cu	abilități	diferite,	precum	și	seniorii	și	tinerii.	

Scopul	

Consolidarea,	sprijinirea	și	 reprezentarea	comunităților	LGBT	(lesbiene,	gay,	bisexuali,	 trans,	queer,	 intersex,	asexuali)	din	
România	prin	programe	care	vin	în	întâmpinarea	nevoilor	acestora.	

Misiunea	

Îmbunătățirea	calității	vieții	persoanelor	LGBT	din	România,	protejarea,	susținerea	și	promovarea	drepturilor	și	 libertăților	
acestora,	asigurând	astfel	că	se	pot	bucura	pe	deplin	și	fără	discriminare	de	participarea	în	domeniile	cheie	din	societate,	
familie	și	viața	comunitară,	învățământ,	sănătate,	cultură,	piața	muncii	și	participare	politică.	

Viziune	

O	societate	în	care	persoanele	LGBT	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	că	acestea	să	se	bucure	de	respect	și	acceptare	în	
comunitățile	lor	și	în	societate,	în	ansamblul	ei.	

	

Echipa	

Robert	Rațiu	–	președinte	

Alexa	Valianatos	–	vicepreședintă	

Alexandru	Palas	–	membru	Consiliul	Director	

Ovidiu	Anemțoaicei	–	membru	Consiliul	Director	

Alina	Dumitriu	–	membră	Consiliul	Director	

Andrei	Ion	–	membru	Consiliul	Director		

Tudor	Kovacs	–	membru	Consiliul	Director	

Lavinia	Chirica	–	Cenzor	

Vlad	Viski	–	director	executiv	

Mihnea	Florea	–	director	de	programe	

Răzvan	Azam	–	coordonator	voluntari	

Oana	Ungureanu	–	responsabilă	outreach	
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IUBIREA	NU	SE	VOTEAZĂ	

Anul	 2018	 a	 fost	 anul	 referendumului	 de	

modificare	 a	 definiției	 familiei	 în	

Constituție,	 ceea	 ce	 a	 însemnat	 că	 mare	

parte	din	energia	noastră	s-a	canalizat	spre	

obiectivul	 clar	 al	 înfrângerii	

referendumului.	 În	 lunile	 aprilie	 și	 mai	

lideri	politici	au	ieșit	public	din	nou	pentru	a-și	declara	susținerea	față	de	organizarea	unui	referendum,	

iar	în	mai	Coaliția	pentru	Familie	a	organizat	la	Parlament	o	conferință	cu	participare	din	partea	unor	

politicieni,	 dar	 și	 reprezentanți	 ai	 grupurilor	 de	 ură	 anti-LGBT	 din	 SUA	 și	 Europa.	 Pe	 11	 septembrie	

Senatul	 a	 votat	 cu	 o	 largă	 majoritate	 de	 peste	 80%	 în	 favoarea	 organizării	 referendumului,	 pe	 17	

septembrie,	 iar	 pe	 18	 septembrie	 Guvernul	 a	 adoptat	 o	 ordonanță	 de	 urgență	 pentru	 organizarea	

plebiscitului	în	doua	zile,	respectiv	6	și	7	octombrie.	Campania	electorală	a	fost	una	dură,	fără	precedent,	

cu	bannere	în	toată	țara,	cu	declarații	anti-LGBT,	cu	acuzații	din	partea	Bisericii	că	persoanele	LGBT	vor	

fura	copii	din	sânul	familiilor	lor,	cu	lideri	politici	declarați	pro-Coaliția	pentru	Familie,	comparații	ale	PSD	

în	clipurile	electorale	între	căsătoriile	gay	și	căsătoriile	între	oameni	și	plante	și	zeci,	sute,	mii	de	persoane	

LGBT	afectate	de	 valul	 de	ură.	 În	 același	 timp,	 campania	pentru	 referendum	a	dus	 și	 la	 câștigarea	a	

numeroși	aliați	cauzei	LGBT,	o	sumedenie	de	persoane	straight	declarându-se	alături	de	comunitate.		

MozaiQ	 a	 organizat	 de-a	 lungul	 întregii	 campanii	 electorale	 IUBIREA	 NU	 SE	 VOTEAZĂ,	 o	 campanie	

integrată	de	contracarare	a	referendumului	de	modificare	a	Constituției,	care	a	constat	în:	

• Proteste	publice	împotriva	inițiativei	(11	și	30	septembrie)	

• Campanie	 video	 cu	 vedete	 (inițial	 10	 vedete,	 ulterior	 o	 leapșă	 în	 online	 preluată	 de	 alți	

influenceri,	peste	2	milioane	de	vizualizări	în	social	media,	clipuri	difuzate	și	la	TV	de	televiziunile	

de	știri)	
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• Site	 de	 campanie	 www.boicotreferendum.ro	 cu	 un	

toolkit	 cu	 postere,	 flyere,	 stickere	 care	 să	 poată	 fi	

descărcate	de	oricine	își	dorea	să	reproducă	campania	

în	online	sau	offline	

• Campanie	 offline	 cu	 peste	 2000	 de	 materiale	

distribuite	

• Campanie	de	ads	în	online	pe	3	canale	–	Facebook,	Instagram,	YouTube	(mesajul	nostru	a	ajuns	

la	7	milioane	de	români)	

• Comunicare	 constantă	 și	 rapidă	 cu	media	 –	 apariții	 TV	 la	 ore	 de	maximă	 audiență,	 	 citări	 în	

numeroase	outlet-uri	internaționale,	comunicate	de	presă,	etc.	

• Cort	de	informare	respins	de	Primăria	București	

Pe	lângă	campania	efectivă,	de-a	lungul	lunilor	septembrie	și	octombrie	MozaiQ	a	asigurat	și:		

• Dialog	constant	cu	parteneri	din	România	și	internaționali	

• Organizarea	de	dezbateri	în	comunitatea	LGBT			

• Asistență	imediată	pentru	cazuri	de	violență	

• Sprijinirea	 comunităților	 din	 afara	 Bucureștiului	 (Iași,	

Timișoara,	Ploiești,	Sibiu,	Hunedoara)	

• Reacții	imediate	la	poziționările	partidelor	

• Campanie	de	crowdfunding	

• Traininguri	media	și	diversificarea	mesajelor	și	persoanelor	

care	ne-au	reprezentat	

• Monitorizare	media	

• Depus	amicus	curiae	la	Curtea	Constituțională,	la	inițiativa	platformei	Respect	
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PARTENERIATUL	CIVIL	

Finalul	 anului	 2018	 ne-a	 găsit	 cu	 nu	 mai	 puțin	 de	 patru	 inițiative	 legislative	 privind	 legalizarea	

parteneriatului	 civil,	 cea	 depusă	 în	 2016	 de	 fostul	 deputat	 Remus	 Cernea,	 o	 versiune	 rezultată	 din	

negocierile	dintre	Consiliul	Național	pentru	Combaterea	Discriminării-partide	politice-societate	civilă,	o	

versiune	a	deputatei	 independente	Oana	Bîzgan	și	o	propunere	venind	din	partea	partidului	ALDE.	 În	

contextul	 referendumului	 de	 modificare	 a	 Constituției,	 tema	 parteneriatului	 civil	 a	 apărut	 des	 în	

dezbaterea	publică,	numeroși	oameni	politice	exprimându-și	 susținerea	 față	de	o	astfel	de	 formă	de	

recunoaștere.		

	

De-a	lungul	anului	MozaiQ	și-a	continuat	munca	pe	acest	subiect:		

• Zeci	 de	 luări	 de	 poziție	 atât	 în	 media	 tradițională,	 cât	 și	 în	 online	 (interviuri,	 intervenții	 TV,	

comunicate	 de	 presă,	 presă	

internațională,	etc.)	

• Două	 forumuri	 publice	 în	

București	 (primul	 cu	 ocazia	

Bucharest	Pride,	al	doilea	imediat	

după	referendum,	menit	a	explica	

noua	 propunere	 legislativă	

depusă	la	final	de	octombrie	de	42	

de	parlamentari)	

• Am	 continuat	 discuțiile	 începute	

anul	 trecut	 cu	 Consiliul	 Național	
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pentru	 Combaterea	 Discriminării	 (CNCD)	 privind	 finalizarea	 unui	 proiect	 legislativ	 care	 să	 fie	

agreat	și	de	organizațiile	LGBT	

• Am	 participat,	 alături	 de	 mai	 multe	 organizații	 din	 societatea	 civilă,	 la	 o	 întâlnire	 cu	 Victor	

Negrescu,	la	vremea	respectivă	responsabil	din	PSD	pentru	discuții	privind	parteneriatul	civil	

• Am	participat	la	negocierile	cu	partidele	politice,	în	parlament,	privind	forma	finală	a	proiectului	

CNCD,	depus	ulterior	de	42	de	parlamentari	PSD,	PNL,	USR	și	UDMR	

• Comunicare	constantă	cu	alte	organizații	din	societatea	civilă	cu	privire	la	subiect	

	

MUNCA	ÎN	COMUNITĂȚI	DIN	AFARA	BUCUREȘTIULUI	

Cluj	

Și	 în	 2018	 MozaiQ	 și-a	 continuat	 munca	 cu	 organizațiile	 LGBT	 din	 Cluj	 continuând	 implementarea	

proiectului	finanțat	de	ILGA	Europe:	

• Am	 organizat	 sau	 suținut,	 în	 colaborare	 cu	 comunitatea	 LGBT	 din	 Cluj	 nu	 mai	 puțin	 de	 11	

evenimente	 comunitare,	 printre	 care	 discuții	 cu	 privire	 la	 putere,	 direcții	 ale	 comunității,	

importanța	Pride-ului,	gătit	comunitar,	vizite	la	muzee,	etc.		

• Am	susținut	mobilitatea	persoanelor	din	Cluj,	atât	prin	participarea	în	programe	internaționale,	

cât	și	prin	organizarea	la	București	a	unor	evenimente	cu	artiști	din	Cluj	(Ruth	Borgfjord,	Paul	

Mureșan)	

• Am	susținut	financiar	Cluj	Pride,	cu	sprijinul	ILGA	Europe	

• Am	găzduit	o	discuție	despre	Cluj	Pride	cu	ocazia	Bucharest	Pride	

• Am	organizat	întâlniri	specifice	pentru	comunitatea	trans	

• Mobilitate	persoane	din	Cluj	pentru	Bucharest	Pride	și	persoane	din	București	pentru	Cluj	Pride	

• Colaborări	 cu	 PRIDE	 România,	 Les	 Sisterhood,	 Glia	 Queer,	 Go	 Free,	 Comma,	 Urania,	 Ardor	

Transilvania,	Ⓐcasă,	Delirio	Cluj,	Fabrica	de	Pensule,	ACTEDO,	etc.	
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Iași	

Anul	 2018	 a	 însemnat	 continuarea	 colaborării	 dintre	

MozaiQ	și	grupul	local	ieșean	Rise	OUT:	

	

• Organizarea	 a	 două	 traininguri	 comunitare,	 unul	

privind	 calendarul	 evenimentelor	 și	

implementarea	 proiectului	 finanțat	 de	 Fundația	

Planet	Romeo,	și	un	training	media	

• Discuții	cu	psihoterapeuți	locali,	urmate	de	o	întâlnire	comunitară	pe	tema	sănătății	mintale,	ceea	

ce	a	dus	la	crearea	unui	grup	de	suport	lunar	la	Iași	

• Evenimente	culturale:	expoziția	savaged	pINK.	Istoria	presei	gay	din	anii	90	în	februarie	și	lansarea	

Arhivei	Queer	Adrian	Newell	Păun	în	noiembrie	la	tranzit.ro/	Iași	

• Eveniment	social	de	gătit		

• Mobilități	cu	ocazia	Bucharest	Pride	

• Sprijin	documentare	raftul	LGBT	Cărturești	Iași	

• Întâlnire	autorități	locale	pentru	a	discuta	posibilitatea	acordării	unui	spațiu	pentru	comunitatea	

LGBT	

• Sprijin	financiar	/	mini-grant	acordat	pentru	campanie	referendum	și	grup	de	suport	

• Colaborări	cu	Rise	OUT,	tranzit.ro/	Iași,	CIVICA,	Centrul	Cultural	German,	Soft	&	Grace,	etc.		

	

Timișoara	

Începând	cu	luna	mai	a	anului	2018,	MozaiQ	a	început	să	fie	tot	mai	prezent	în	Timișoara,	în	condițiile	în	

care	din	ce	în	ce	mai	multe	persoane	LGBT	au	început	munca	de	auto-organizare:	

• Discuții	informale	privind	comunitatea	LGBT	din	oraș	

• Organizarea	 în	 decembrie	 a	 Zilei	 Drepturilor	 Omului,	 alături	 de	 cele	 două	 grupuri	

identity.education	și	eQuiVox,	cu	sprijinul	Ambasadei	Olandei,	trei	zile	de	evenimente	sociale	și	
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culturale:	 tur	 ghidat,	 traininguri	 cu	 activiști	 din	 Cluj,	 București,	 Timișoara,	 dezbatere	 privind	

drepturile	omului,	party,	târg	al	inițiativelor	LGBT,	lansarea	Arhivei	Queer	ANP,	proiecție	de	film	

etc.		

• Întâlnire	cu	reprezentanți	ai	Timișoara	Capitală	

Culturală	Europeană	2021	

• Un	 training	 de	 organizare	 comunitară	 în	

septembrie	

• Colaborări	 cu	 identity.education,	 eQuiVox,	

AMBASADA,	OSUT	(organizația	studențească	a	

Universității	 de	 Vest),	 Timișoara	 Tour	 Guide,	

Facultatea	de	Arte	și	Design	Timișoara	

Sibiu	

	

În	2018	MozaiQ	a	organizat	la	Sibiu,	cu	sprijinul	Delirio	Sibiu,	în	luna	februarie	o	proiecție	a	filmului	God’s	

Own	Country,	urmată	de	o	discuție,	dar	și	lansarea	Arhivei	Queer	ANP	în	noiembrie.		

	

Q	SPORTS	ROMÂNIA	

Q	Sports	România,	clubul	sportiv	LGBT,	și-a	continuat	și	

anul	 acesta	 activitatea,	 devenind	 un	 proiect	 vizibil	 și	

matur:	

• Organizarea,	la	București,	în	februarie,	a	primului	

turneu	 de	 fotbal	 pentru	 persoanele	 LGBT,	

eveniment	 major,	 promovat	 inclusiv	 în	 mass	

media	 (Știrile	 PRO	 TV),	 cu	 peste	 40	 de	 sportivi	
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participanți,	 din	 București	 și	 Cluj,	 cu	 sprijin	 financiar	 din	 partea	 FARE,	 în	 luna	 Football	 vs	

Homophobia	

• Participarea	la	Paris,	în	luna	august,	la	Gay	Games	2018,	olimpiada	queer	

• Peste	10	evenimente	 sportive	organizate	de-a	 lungul	 anului,	meciuri	 de	 fotbal,	 ieșire	 la	 iarbă	

verde,	slackline,	baschet,	alergat,	tenis,	alături	de	seri	de	filme	cu	tematică	LGBT	

• Participare	la	adunarea	generală	a	European	Gay	and	Lesbian	Sports	Federation,	Q	Sports	fiind	

membră	cu	drepturi	depline	a	acestei	federații	

• Colaborări	cu	Macaz,	Queens/Q	Club,	Thors	Hammer,	etc.		

	

PRIDE-URI	

MozaiQ	a	fost	și	rămâne	un	partener	de	nădejde	atât	al	Bucharest	Pride,	cât	și	Cluj	Pride,	tocmai	pentru	

că	 noi	 credem	 în	 importanța	 vizibilității	 comunității	 LGBT.	Anul	 acesta	 peste	 10.000	de	persoane	 au	

participat	la	Bucharest	Pride	și	peste	2000	la	Cluj	Pride:	

• 15	 evenimente	 organizate	 cu	 ocazia	 Bucharest	 Pride,	 printre	 care	 dezbateri,	 expoziții,	

evenimente	sportive,	ateliere,	etc.	

• Mobilități	la	Cluj	și	București	pentru	peste	25	de	persoane	

• Sprijin	 financiar	 pentru	 ambele	

evenimente	

• Apariții	 Antena	 3,	 Elle	 România,	

Adevărul,	Europa	FM,	B1	TV,	Gay	Star	

News	

• Organizarea,	alături	de	IBM	România	

și	alți	parteneri,	a	primului	Bucharest	
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Diversity	&	Inclusion	Forum,	un	eveniment	de	o	zi	întreagă	cu	paneluri	pe	diferite	teme	relevante	

(Roma,	dizabilități,	LGBT,	femei)	și	zeci	de	companii	prezente	

• Invitații	influenceri	&	alte	metode	de	promovare	a	evenimentelor	

• Voluntari	în	cadrul	marșului	Bucharest	Pride	

• Raftul	LGBT	la	Cărturești	Carusel	în	București	

• Colaborări	cu	Mobius	Gallery,	Colivia,	Queens	Club,	Verde	Stop	Arena,	Blueberry	Garden	&	Bistro,	

Manasia	 Hub,	 Green	Hours	 Jazz	 Café,	 Asociația	 ACCEPT,	 Ambasada	Olandei,	 E-Romnja,	 Pride	

România,	Cluj	Pride,	Rise	OUT,	CeRe,	Cărturești,	GDS,	IBM,	Ape	Rider,	Absolut	Vodka,	Andreea	

Bălan,	InterPride,	Fundația	Planet	Romeo,	ILGA	Europe,	Grindr,	Glia	Queer,	Ardor	Transilvania,	

Delirio	Cluj,	ACTEDO,	Go	Free,	etc.		

	

ARHIVA	QUEER	ADRIAN	NEWELL	PĂUN	

MozaiQ	a	lucrat	în	perioada	iulie	–	noiembrie	pentru	a	pune	bazele	unui	proiect	extrem	de	important	

pentru	cultura	și	istoria	queer	locală,	anume	digitizarea	artefactelor	aflate	în	colecția	activistului	Adrian	

Newell	 Păun.	Munca	 a	 constat	 în	 arhivare	 efectivă	 a	 artefactelor,	 construcția	 unei	 platforme	online,	

scanare,	urcare,	indexare	pe	categorii,	promovare	(inclusiv	printr-un	tur	al	barurilor	gay	din	București).	

Proiectul	 a	 fost	 suținut	 de	 AFCN	 –	 Administrația	 Fondului	 Cultural	 Național	 și	 poate	 fi	 consultat	 pe	

www.arhivaqueer.com.	 În	 luna	 noiembrie	 a	 avut	 lansarea	 oficială,	 la	 Beciul	 Național	 de	 Artă	

Contemporană,	precedat	de	un	turneu	la	Sibiu	(Delirio	Sibiu),	Cluj	(Delirio	Cluj)	și	Iași	(tranzit.ro/	Iași).		

	

LUNA	ISTORIEI	LGBT	

Ca	 în	 fiecare	 an,	 MozaiQ	 a	 contribuit	 la	 păstrarea	 tradiției	 lunii	 istoriei	 LGBT,	 organizată	 în	 fiecare	

februarie	de	comunitățile	LGBT.	MozaiQ	a	organizat	18	evenimente	în	București,	Cluj,	Iași	și	Sibiu,	printre	

care	proiecții	de	filme,	lansări	de	expoziții,	lansări	de	carte,	întâlniri	comunitare,	discuții	despre	sănătatea	

sânului,	turneu	de	fotbal,	evenimente	pentru	grupuri	specifice	(bears,	femei	lesbiene	și	bi	&	seniori).	Din	
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păcate	 tot	 în	 februarie	 ne-am	 confruntat	 și	 cu	 un	 nou	 val	 de	 homofobie,	 grupuri	 ultra-ortodoxe	

întrerupând	la	Muzeul	Țăranului	Român	proiecția	unor	filme.	MozaiQ	a	luat	atitudine	împotriva	acestor	

încălcări	 ale	 libertății	 de	 exprimare,	 comunicând	 prin	 communicate	 de	 presă,	 prin	 intervenții	 TV	 și	

interviuri.		

	

CAMPUS	PRIDE	

Activitatea	grupului	studențesc	Campus	Pride	a	încetinit	puțin	în	2018,	dar	cu	toate	acestea	studenții	

LGBT	s-au	mobilizat	pentru	a	organiza	în	noiembrie	un	party	la	Macaz,	iar	în	decembrie,	în	colaborare	cu	

IBM	România,	au	organizat	două	traininguri	privind	dezvoltarea	personală	la	Facultatea	de	Sociologie	și	

la	 SNSPA.	 Tot	 în	 decembrie	 voluntarii	 Campus	 Pride	 au	 organizat	 expoziția	 Brave	 To	 Be	 Me,	 cu	

instantanee	din	viața	de	student	LGBT.		

	

TRANS	

Ca	 în	 fiecare	 an,	MozaiQ	 s-a	 aplecat	 cu	deosebită	

atenție	 și	 asupra	 subiectului	 trans,	 atât	 de	

important	 pentru	 comunitatea	 noastră.	 Am	

organizat	 nu	 mai	 puțin	 de	 trei	 evenimente	 de	

socializare	și	discuție	cu	comunitatea	trans	din	Cluj,	

iar	 la	 București	 am	 găzduit	 două	 freeshopuri	 –	

schimb	 de	 haine.	 Cu	 ocazia	 Bucharest	 Pride	 am	

organizat	 un	 atelier	 de	 machiaj	 pentru	 persoane	

trans.	De	asemenea,	am	găzduit	timp	de	mai	multe	



 

 

 
 
 

WWW.MOZAIQLGBT.RO 

luni	un	grup	de	suport	trans.	În	noiembrie	am	găzduit	o	

dezbatere	 la	 Macaz	 cu	 privire	 la	 realitățile	 trans,	 cu	

ocazia	Zilei	de	Comemorare	a	Victimelor	Transfobiei.		

	

ALTE	EVENIMENTE	

Anul	acesta	o	serie	de	proiecte	MozaiQ	și-au	continuat	

activitatea,	iar	altele	au	pornit	la	drum:		

• Serile	Ru	Paul’s	Drag	Race	–	vizionări	săptămânale	ale	episoadelor	din	cunoscutul	reality	show	

• Culture	Crave	–	vizite	la	diferite	muzee,	ca	metodă	de	socializare	și	extindere	a	cunoașterii	

• Participare	la	conferința	anuală	ILGA	Europa,	de	data	aceasta	ca	membri	cu	drepturi	depline	

• Sprijin	acordat	pentru	Mr.	Gay	România,	organizat	de	Q	Club,	alături	de	PSI	România	–	Programul	

Eu	Sunt!	Tu?		

• Am	 adoptat	 și	 anul	 acesta	

două	 documentare	 în	 cadrul	

festivalului	 de	 filme	

documentare	 cu	 tematica	

drepturilor	omului	One	World	

România	

• Pe	17	mai,	cu	ocazia	IDAHOT	–	

Ziua	 Internațională	 de	 luptă	

împotriva	 homofobiei,	

transfobiei	 și	 bifobiei	 am	

organizat	 o	 ieșire	 în	 Piața	
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Universității,	Oamenii	invizibili	ai	comunității	LGBT,	unde	am	adus	pantofi	în	mod	simbolic	pentru	

acele	persoane	LGBT	care	nu	pot	ieși	din	dulap	

• Participare	la	Street	Delivery	cu	o	masă	LGBT	

• Lansare	de	carte	„Singurătatea	e	o	boală	cronică”	a	lui	Alexandru	Nathan	Moisii,	membru	MozaiQ	

	

ADMINISTRATIV	

MozaiQ	a	împlinit	trei	ani,	iar	în	cel	de-al	treilea	an	organizația	și-a	continuat	dezvoltarea	internă	pentru	

a	ajunge	o	organizație	predictibilă,	eficientă	și	capabilă	să	sprijine	la	rândul	său	alte	inițiative	LGBT.	În	

luna	mai	ne-am	mutat	în	casă	nouă,	la	Manasia	Hub,	după	o	pauză	de	mai	bine	de	un	an	în	care	am	fost	

nomazi.	În	același	timp,	din	punct	de	vedere	administrativ	am	trecut	printr-o	reorganizare,	care	a	dus	la	

profesionalizarea	 Consiliului	 Director	 și	 separarea	 de	 munca	 executivă,	 pentru	 care	 au	 fost	 create	

pozițiile	de	director	executiv,	director	administrativ,	director	de	programe,	coordonator	de	voluntari.	

Consiliul	 Director,	 împreună	 cu	 echipa	 executivă	 a	 lucrat	 și	 creionat	 inclusiv	 o	 strategie	 nouă	 a	

organizației,	punând	accent	pe	cinci	direcții	principale:	consolidarea	 internă,	organizarea	comunitară,	

serviciile,	sănătatea	și	necesitatea	de	a	comunica	cât	mai	des	și	mai	bine	pe	subiectul	LGBT,	ca	formă	de	

a	avansa	drepturile	LGBT.		

	

PARTENERIATE	ȘI	AFILIERI	INTERNAȚIONALE		

MozaiQ	 este	 membră	 cu	 drepturi	 depline	 a	 IGLYO	 –	 The	 International	 Lesbian,	 Gay,	 Bisexual,	

Transgender	 and	 Queer	 Youth	 and	 Student	 Organisation,	 ILGA	 World	 &	 ILGA	 Europe,	 a	 federației	

VOLUM,	a	Federației	Națională	a	Voluntarilor,	a	InterPRIDE	și	a	EGLSF	–	European	Gay	and	Lesbian	Sports	

Federation.	
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RAPORT	FINANCIAR	

În	anul	2018	Asociația	MozaiQ	a	câștigat,	implemementat,	finalizat	și	raportat	un	total	de	8	proiecte,	iar	
la	finalul	anului	mai	avea	2	proiecte	în	implementare.		

Finanțatori	 proiecte	 implementate:	 ILGA	 Europe,	 Planet	 Romeo	 Foundation,	 OUTright	 International,	
FARE	 Network	 (2),	 AFCN,	 XY	 Actiefund	 (Olanda),	 Ambasada	 Canadei	 (IGLYO	 Activist	 Academy).	
Finanțatori	proiecte	în	derulare:	OUTright	International,	Ambasada	Olandei.	

Venituri	

Sursă	 Sumă	
Donații	 29.593,00	
Redirecționare	2%	 4.358,00	
Diferențe	favorabile	schimb	valutar	 6.347,60	
Granturi	 265.135,56	
Total	 305.434,16	

	
Cheltuieli	

Destinația	 Sumă	
Salarii	 27.102,00	
Chirii	 17.337,29	
Transport	&	deplasări	 37.438,51	
Prestări	servicii	 77.927,18	
Materiale	stoc	&	inventar	 8.172,07	
Colaboratori	 52.511,00	
Publicitate	 58.234,38	
Taxe	&	comisioane	 2.572,52	
Diferențe	nefavorabile	de	curs	 2.950,86	
Altele	 2.324,70	
Total	 286.570,51	
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CÂTEVA	CIFRE	

 
 

 
103 evenimente 

 
16.400 kilometri 
călătoriți în țară 

 
Peste 2000 de 

beneficiari direcți 

Mesajul nostru a 
ajuns la peste 7 

milioane de 
cetățeni 

 
3 ani de MozaiQ 

 
Activități în 7 

orașe 

 
70 de voluntari 

 
Peste 20 de 
parteneriate 
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ASOCIAȚIA MOZAIQ LGBT 
www.mozaiqlgbt.ro 

office@mozaiqlgbt.ro 
Aleea Hobița nr. 6, sector 2, București 

 
 
 

Mulțumim tuturor membrilor, susținătorilor, 
donatorilor, partenerilor, colaboratorilor și 

beneficiarilor din anul 2018! 
 

	


