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Zilele astea, vrem nu vrem, avem timp să tragem linie și să ne gândim ce a însemnat 2019 pentru MozaiQ,
ce am făcut, cum și mai ales în ce fel am fi putut să facem mai bine.
2019 a fost în ansamblu un an important în maturizarea organizației noastre.
Având drept instrument de bază Strategia organizației 2019 – 2021, Consiliul Director, ales în primăvara
lui 2019, alături de partea executivă, s-au concentrat pe o listă clară de obiective care să permită
organizației să crească, să devină mai vizibilă pentru comunitate și mai orientată către nevoile acesteia.
Dacă ar fi să aleg o singură activitate din cele implementate de MozaiQ în 2019 pe care să o menționez
aici, ar fi foarte greu, dar aș alege probabil activitatea MozaiQ din afara Bucureștiului. Continuarea
programelor de outreach comunitar în principalele orașe din țară a devenit una din misiunile
cele mai importante ale organizației. Această misiune a organizației s-a concretizat în vizite în orașe –
Timișoara, Brașov, Constanța, Iași, Sibiu – și prin Școala de iarnă MozaiQ de la București, când 20 de tineri
și tinere din țară au participat la traininguri și întâlniri activiste la București. Inițiativa MozaiQ de a solidariza
comunitățile din țară și de a crea o rețea a ajutorului și a know-howului a fost una dintre cele trei selectate
de Cercul Donatorilor din Bruxelles.
În aceeași notă solidară, MozaiQ a făcut eforturi constante de a răspunde și de a se alătura diverselor
cauze ale grupurilor sub-reprezentate din cadrul comunității, respectiv persoane trans, persoane care
trăiesc cu HIV, persoane rome LGBT, seniori, femei queer, precum și lucrătorii și lucrătoarele sexuale. În
cazul persoanelor trans am pornit proiectul TRANScendent, în parteneriat cu IKEA, care și-a propus să
crească gradul de angajabilitate al acestora. Astfel, în noiembrie, am organizat și primul Târg de joburi
LGBT - Unicorns @ Work.
Prima ediție a Galei Aliaților 2019 a avut loc pe 17 mai la Casa Qreator a fost un punct de maximă de
audiență al organizației, Gala a adunat aproximativ 200 de invitați și a generat o acoperire
pozitivă în media cu reportaje pe majoritatea canalelor de știri. La alegerile europarlamentare am
reușit să convingem 14 candidați să semneze angajamentul Come Out 4 EU, prin care și-au asumat că o
dată ajunși în Parlamentul European vor lupta pentru protejarea și promovarea drepturilor LGBT. În
februarie am organizat la Cluj a doua ediție a turneului Fotbal pentru Diversitate. Cu ocazia Bucharest
Pride, MozaiQ a venit cu o propunere generoasă de evenimente comunitare și discuții, în parteneriat cu
Street Delivery am inaugurat prima trece pentru pietoni colorată rainbow – în iunie 2019 la București și
ulterior la Bacău, iar în parteneriat cu Casa Qreator, MozaiQ a împărțit peste 600 de kituri pentru
săptămâna pride-ului. O altă apartiție notabilă a fost prezența unor persoane cheie din MozaiQ in
documentarul Netflix, The Family. De altfel, organizația a fost nominalizată la Gala Societății Civile la
categoria Cea mai bună campanie pentru Iubirea nu se votează, a câștigat premiul Boicot la URnĂ oferit
MozaiQ la Gala Premiilor Participarii Publice organizată de CeRe și premiul pentru exprimare responsabilă
la Gala Hate Awards, organizată de Activewatch.
În spatele acestor proiecte sunt o mână de oameni care fac cum fac și reușesc să-și găsească
resursele pentru a păstra MozaiQ la fel de vibrantă și activă.
Vlad, Mihnea, Ana, Antonella, Carmen, Jerzy, Tudor, Cristi, Alex, Ovidiu, Alina, Răzvan, Roxana, Oana, Mircea,
Andrei, sunt doar câțiva din oamenii care construiesc MozaiQ.
Lor le datorăm toate mulțumirile.

Robert Ratiu
presedinte
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Direcții strategice
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 ca acestea să se
bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate, în
ansamblul ei.
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Proiecte
TRANScendent

Finanțat de Ambasada Olandei în România și de
Tides Foundațion, proiectul OUTcity își propune să
sprijine persoanele LGBT din afara Bucureștiului, dar
și să ofere asistență grupurilor informale și
organizațiilor LGBT din orașele targetate. În anul
2019, în cadrul proiectului au fost realizate:
Vizite și workshopuri de organizare comunitară în
Timișoara, Brașov, Constanța, Craiova, Bacău, Cluj
Acordarea de granturi prin Fondul Comunitar
LGBTI în valoare de 10.000 de lei
Sprijinirea creării de grupuri de suport în
Constanța și Brașov
Sprijin acordat în organizarea Timișoara Pride
Mobilități la Bucharest Pride
Participare MozaiQ la Cluj Pride
Participare Street Delivery Bacău (zebra rainbow)
Peste 15.500 kilometri călătoriți prin țară

Engage & Empower

Finanțat de IKEA România, prin Fundația Comunitară
București, proiectul TRANScendent își propune să
crească gradul de angajabilitate al persoanelor
transgender din București, lucrând în paralel atât cu
persoanele transgender pentru a le îmbunătăți skillsurile, dar și cu companii. În anul 2019, în cadrul
proiectului au fost realizate:
Un grup de suport
8 Evenimente sociale și întâlniri comunitare
4 Workshopuri cu persoane trans
27 sesiuni one-on-one
Târg de joburi cu angajatori LGBT-friendly
Site www.t-jobs.org
Ghid pentru angajatori și addendum bune practici

OUTcity

Finanțat de National Democratic Institute, proiectul
Engage&Empower își propune să acorde o atenție
deosebită grupurilor sub-reprezentate din cadrul
comunității LGBT, respectiv persoane rome LGBT,
persoane care trăiesc cu HIV, seniori, femei LBTQ,
persoane trans și lucrători sexuali. În anul 2019, în
cadrul proiectului au fost realizate:
40 de sesiuni one-on-one
12 evenimente sociale
8 workshopuri de leadership
Primul Pride Village de tip caucus de consultare a
comunității
O campanie de promovare în cadrul Bucharest
Pride, inclusiv primul contingent rom LGBT la
pride
Ziua Drepturilor Omului, patru zile de evenimente
Acordarea de granturi prin Fondul Comunitar
LGBTI în valoare de 5.000 de dolari

Proiecte
Finanțat de Comisia Europeană și realizat în parteneriat cu Centrul de Resurse
Juridice, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului - Actedo și
Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, proiectul INTERSECT își propune
să capaciteze persoanele rome LGBT, rome și LGBT din cinci orașe din
România (Iași, București, Cluj, Timișoara și Brașov). În 2019, în cadrul proiectului
au fost realizate:
5 întâlniri de mapare a nevoilor comunităților locale
Outreach către persoanele rome LGBT din orașele selectate și facilitarea
creării unei rețele naționale

FOTBAL PENTRU
DIVERSITATE

Finanțat de FARE Network, proiectul
„Fotbal pentru Diversitate” își
propune să atragă atenția asupra
importanței eliminării homofobiei și
transfobiei din sport. În anul 2019,
în cadrul proiectului a fost
organizată cea de-a doua ediție a
turneului „Fotbal pentru
Diversitate”, la Cluj Napoca, la care
au participat șase echipe și peste
45 de sportivi din România și
Austria. Un proiect Q Sports
România.

Realizată cu sprijinul IQos România,
prima ediție a Galei Aliaților a adus
împreună peste 200 de
personalități LGBT și aliați pentru a
sublinia importanța drepturilor
LGBT în România. Andreea Bălan,
Emil Rengle, Ioana Ulmeanu, revista
Elle și compania IBM au luat
premiile la evenimentul organizat
pe 17 mai, cu ocazia IDAHOT - Ziua
Internațională de Luptă Împotriva
Homofobiei și Transfobiei.

ȘCOALA DE IARNĂ

LUNA ISTORIEI LGBT

Ajunsă la cea de-a 8-a ediție, Luna
Istoriei LGBT este un festival organizat
de-a lungul lunii octombrie, care-și
propune să scoată la lumină istoria și
cultura queer. În anul 2019, MozaiQ a
organizat peste 20 de evenimente,
printre care proiecții de filme, ateliere,
party-uri, expoziții, seri sociale, lecturi,
dezbateri și protestul „Tradiția noastră
e iubirea”, pentru legalizarea
parteneriatelor civile.

De-a lungul anului 2019, MozaiQ a mai
organizat și participat în o serie de alte
proiecte, printre care organizarea de
evenimente și participarea la
Bucharest, Cluj și Timișoara Prides,
organizarea de seri sociale de
vizionare a show-ului RuPaul's Drag
Race, vizite la muzee în cadrul seriilor
Culture Crave, participare Street
Delivery București și Bacău,
organizarea balului POSE - Lil' Paris is
burning, lansarea calendarului
Romanian Bears 2019.

INTERSECT

GALA ALIAȚILOR

Organizată cu sprijinul Ambasadei
Olandei în România și National
Democratic Institute, Școala de
iarnă MozaiQ a adus împreună
peste 20 de tineri activiști din mai
multe localități din România
(Moinești-Bacău, Medgidia, Caracal,
Deva-Hunedoara, Timișoara,
București, Ploiești, Iași, Sibiu), care
de-a lungul a trei zile au participat
la ateliere de comunicare,
organizare comunitară sau istorie
LGBT.

ALTELE

ADVOCACY

În 2019, cu sprijinul CeRe - Centrul de Resurse pentru
participare publică, ne-am alăturat campaniei Come OUT 4
EU, inițiată de ILGA Europe, care și-a propus să invite
candidații la alegerile europarlamentare să semneze un
angajament că o dată ajunși în Parlamentul European își
vor asuma o agendă pro-LGBT. Pentru prima dată o serie
de candidați din România au semnat angajamentul, de la
Alianța USR-PLUS, PSD și ALDE. Mai mult, Nicu Ștefănuță,
din partea Alianței USR-PLUS a și câștigat un loc în PE. În
cadrul campaniei, MozaiQ a organizat, pe 15 mai, un forum
europarlamentar.

În luna octombrie 2019, în urma unor declarații homofobe
ale viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu, MozaiQ a
depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării și a coordonat un efort colectiv din partea altor
10 organizații din societatea civilă care au făcut plângeri
similare.

FONDUL
COMUNITAR LGBTI
Total 2019:
30.250 RON

Pride (6)
19.8%

Luna Istoriei (3)
9.9%

Grupuri sub-reprezentate (5)
70.2%

În 2019, am lansat Fondul Comunitar LGBTI, primul
fond dedicat inițativelor comunitare LGBTI (lesbiene,
gay, bisexuali, trans, queer și intersex) din România.
Fondul Comunitar LGBTI urmărește spriinirea
inițiativelor locale ale comunităților LGBTI și aliaților
pentru a asigura siguranța, vizibilitatea și egalitatea
tuturor persoanelor din România, indiferent de
orientarea lor sexuală, a identității de gen ori a altor
caracteristici.
În primul an, am oferit 14 finanțări în valoare totală de
peste 30.250 RON în cadrul a 3 apeluri de proiecte.
Lansarea acestui fond a fost posibilă cu sprijinul Ambasadei
Regatului Ţărilor de Jos în România, a NDI - National Democratic
Institute, precum și a donațiilor membrilor comunității LGBTQ și a
aliaților.

PREZENȚĂ MEDIA &
COMUNICARE
În luna august, Netflix a lansat documentarul „The
Family”, despre influența grupurilor conservatoare
americane în mai multe țări din lume. Episodul 4 ia ca
studiu de caz România și legăturile acestor grupuri cu
diverși conservatori din România, susținători ai
referendumului pentru familie. Documentarul se uită
cu atenție la munca MozaiQ de a se opune
referendumului din octombrie 2018.

Protest „Tradiția noastră e iubirea”
Ziare.com | G4Media | DCNews
Timișoara Pride
Vice România | PressAlert | DOR
Zebra Rainbow la Bacău
Libertatea | Deșteptatea
Turneu „Fotbal pentru Diversitate”
primetime Observator Antena 1
Târgul de joburi „Unicorns @ Work”
primetime Știrile Pro TV
Gala Aliaților
Star Matinal Antena 1 | România TV
Parteneriatul civil
primetime Știrile Pro TV

Followers:
Reach top 3:

+1.800 (+55%)
46.400 (aprilie)
27.200 (iunie)
10.200 (aprilie)

Likes:
+4.567 (+26%)
Reach:
2.935.582
Engagement:
258.900

MIC RAPORT
FINANCIAR
VENITURI

CRJ
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Tides Foundation
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6.6%
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12.8%
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465.691,50

SUMA (LEI)

TOTAL

Chirii
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85.805,00
80.531,00
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50.612,00
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37.248,00
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21.336,00
10.300,00
6.552,00
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Salarii
Transport & deplasări
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Publicitate
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Protocol
Diferențe nefavorabile de curs
Materiale stoc & inventar
Servicii bancare
Asigurări & protecție socială
Altele

PREMII
Gala Premiilor Participării Publice „Om cu om facem
puterea” pentru campania „Iubirea nu se votează!”,
premiul Boicot la URnĂ
Finalist în cadrul Galei Societății Civile categoria Campanii
de comunicare pe teme sociale pentru campania „Iubirea
nu se votează”
Din partea ActiveWatch la Gala HateAwards, premiul „Stați
liniștiți pe voturile voastre” pentru campania „Iubirea nu
se votează”

PARTENERIATE
Festivalul SUPER, filme cu și de adolescenți, MozaiQ a acordat pentru prima dată
premiul pentru cel mai bun film LGBT și colaborare festivalul de filme documentare One
World Romania
ILGA Europe, MozaiQ este membră cu drepturi depline, participare la Conferința
anuală în luna octombrie, Praga. MozaiQ este membră și a IGLYO - International Gay
and Lesbian Youth Organization și a EGLSF - European Gay and Lesbian Sports
Federation
Mad Pride, sprijin în organizarea primului festival care își propune o abordare
destigmatizantă față de sănătatea mintală

Asociația Română Anti-SIDA, sprijin în recrutare voluntari, promovare.
Sens Pozitiv, sprijin în outreach persoane care trăiesc cu HIV
Colaborări cu alte organizații și grupuri LGBT: Identity.Education (Timișoara), eQuiVox (Timișoara), HLGBTQ+
United (Brașov), Asociația Accept, Gender Talk, Pride România (Cluj), Rise Out (Iași), Glia Queer (Cluj), Sex Work Call,
Cluj United, TRANSform, Eu Sunt! Tu?, Club Sportiv Ocazional (CSO), Rainbow Prahova

Colaborări cu organizații și grupuri feministe: Macaz, E-Romnja, Front, Filia
Spații care ne-au găzduit: Manasia Hub (casa noastră), BNAC, Qreator, Spațiul Public
European, Institutul Francez, British Council, Apollo111, Romanian-American Foundation,
Point, Centrul Ceh, ARTHUB, Goethe Institut, Muzeul Național de Artă Contemporană, 80east,
Teahouse5
Mulțumiri: Clinica Aliat, Molecule F, IBM România, Alina Bohoru, Andreea Chirică, Dan
Perjovschi, Lia Perjovschi, Mădălina Dimache, Paul Muresan, Lea Rasovszky, George Roșu, Oana
Barbonie, Sorina Vazelina, Dume de mestecat (Laura Ionescu și Zvâc Ioana), posh, Bogdan DMT,
Collapsela, Ștefan Crăciun, Alina Medoia, Paul Dunca

