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2020 e anul la care o să ne gândim mult timp, unul care ne-a schimbat pe fiecare dintre noi și lumea în
care trăim în nenumărate feluri, unele despre care nici nu am aflat încă.
Pandemia ne-a închis în case și ne-a dat viețile și felul în care relaționăm peste cap. Comunitatea LGBT
din România s-a văzut și mai vulnerabilizată în această perioadă, confruntată cu probleme ce țin de
locuire, de acces la sănătate sau educație, lipsa locurilor de muncă, sistarea activităților fizice ale
organizațiilor, depresie, anxietate și absența serviciilor de terapie.

Însă, MozaiQ s-a născut într-o plină criză generată de Referendumul pentru Familie, iar când vine
vorba de muncă cu comunități vulnerabile, crizele sunt la ordinea zilei, nu doar în pandemie. Faptul că
MozaiQ acționează bine în situații de criză s-a văzut foarte bine în primăvara lui 2020, când s-a repliat
rapid și s-a adaptat fără să piardă prea mult timp.
Am început pandemia cu programul #MozaiQuarantine și cu lansarea programului Queer in Solitude,
ambele cum nu se poate mai necesare în momente în care întâlnirile pe Zoom reprezentau singura
posibilitate de interacțiune pentru unele persoane din comunitate.

Tot în zona culturală, MozaiQ a pornit cel mai ambițios proiect de acest gen, este vorba despre Triumf
Amiria. Muzeul Culturii Queer?, proiect pregătit timp de aproape mai bine de un an, care a fost lansat în
aprilie și care va domina scena culturală LGBTQAI și nu numai, în 2021.

Un alt exemplu excelent legat de felul în care MozaiQ poate acționa în perioade de criză ar fi răspunsul
extrem de prompt al organizației la votarea în Parlament a legii ce interzicea studierea identității
de gen în școli și univesități. MozaiQ pornit o petiție care ne-a depășit toate așteptările strângând 50.000
de semnături pe care reprezentanții MozaiQ au depus-o la Administrația Prezidențială. Această acțiune
face parte și din întărirea acțiunilor de advocacy pe care MozaiQ le întreprinde, lista completă poate fi
consultată în paginile următoare.

OUTcity, Trancendent, Intersect, Împreună, Stronger Together, Engage&Empower sunt toate proiecte care
clădesc, întăresc și cresc atât organizația asta, cât și numărul celor care beneficiază de pe urma
eforturilor unei echipe incredibile care scrie zi de zi istoria MozaiQ și continuă lupta noastră pentru
drepturi: Consiliul Director: Tudor, Carmen, Antonella, Cristi, Zamfi și Mihnea; echipa executivă:
Vlad, Ana, Alina, Alex, Oana, Mihaela, Roxana, Ovidiu, Jerzy, Sergiu, Ioana și Dragoș.
 
Votul din Adunarea Generală din 17 aprilie, înseamnă și încheierea mandatului meu de președinte al
organizației. Am fost onorat să fiu parte din două Consilii Directoare ale MozaiQ și să reprezint
organizația MozaiQ ca Președinte ori de câte ori a fost nevoie, așa cum am considerat că este mai
bine. În ultimii 3 ani pe care i-am petrecut în această funcție am observat mari schimbări la nivel de
percepție pentru comunitatea LGBTQAI, mai ales după Referendumul din 2018. De atunci comunitatea și-a
creat contexte și a pornit conversații, a acționat deopotrivă în ofensivă, nu doar în defensivă așa cum ne-
am obișnuit.

Asta ne poate face să ne credem că ne aflăm într-un loc mai bun. Comunitatea noastră este așa cum
poate să fie la acest moment, mai conștientă de sine, mai reactivă, însă și nepregătită să se accepte
în toată diversitatea ei, nesolidară la nevoile celor mai vulnerabili dintre cei care o compun,
confuză în raport cu viitorul ei în condițiile în care traversăm un backlash global împotriva politicilor pro
LGBTQAI, un regres al politicilor pro LGBTQAI, ascensiunea partidului AUR și lipsa unui dialog real la nivel
politic local despre necesitatea adoptării unei forme de recunoaștere pentru cuplurile din comunitate.
 
Cu trecerea timpului unele dintre problemele noastre se schimbă la fel ca și cei care ne reprezintă. Istoria
activismului local este firavă și se scrie de către noi toți, prin implicare, prezență, participare, uneori
scandal, dar și prin absență, prin tăcere, conformism. La fel ca și acum 15 sau 20 de ani, comunitatea
trebuie să își revendice spațiu în conversația publică, membrii comunității trebuie să existe în spațiul
public, să participe și să pornească conversații și să conteze.

Robert Ratiu
presedinte

https://www.facebook.com/hashtag/mozaiquarantine?__eep__=6&__tn__=*NK*F


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.

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.

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

Direcții strategice

Scopul

Misiunea

Viziunea

Consolidarea organizației

Dezvoltare & organizare comunitară

Servicii comunitare

Comunicare & informare

Sănătate
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Echipa MozaiQ
Consiliul Director

Robert Rațiu, președinte

Antonella Lerca Duda, vicepreședintă

Tudor Kovacs, membru

Carmen Gheorghe, membră

Zamfi Pînzariu, membru

Mihnea Florea, membru

Cristi Mușat,membru

Absolvent de psihologie, fost jurnalist, actual director de creație într-o agenție de PR, Robert este cunoscut drept activist
LGBTQI+ dinainte să se identifice personal cu această etichetă. Robert a susținut comunitatea din toate posturile în care a
activat, în special din cea de jurnalist și ulterior de redactor șef al revistei Beau Monde. Articolele sau dosarele despre
comunitatea LGBTQI+ au generat o discuție generală în presa locală și un trend al reprezentării corecte și diverse care
încă continuă și la acest moment.

Antonella este o femeie trans romă lucrătoare sexuală. Activistă internațională a participat la peste 20 de conferințe
internaționale și naționale. A locuit în Italia timp de 10 ani unde a practicat munca sexuală stradală și unde s-a implicat în
activismul LGBTQ+ local. Luptă pentru feminism intersecțional și inclusiv. Candidată independentă pe scena politică și
implicată în organizații rome LGBTQAI+.

Tudor este activist LGBT de mai mulți ani. A avut o prezență în board-uri și comitete la nivel internațional: Global
Forum on MSM and HIV (reprezentare Europa Centrală și de Est), Steering Committee for the European HIV and Hep
Testing Week, grupuri de lucru ale ONU pentru diverse publicații, manuale și programe de training, manager și inițiator
al programului Eu Sunt! TU? al fundației PSI România, director general al organizației internaționale ECOM, fost
membru și președinte al ACCEPT. În prezent Tudor este Programmes Manager la IGLYO. 

Carmen este feministă romă și activistă de peste 16 ani. În ultimii 13 ani a dezvoltat proiecte pentru femei rome în
comunități locale și își dorește să vizibilizeze cât mai mult experiențele intersecționale. Co-fondatore și președintă a
Asociației E-Romnja (un ONG feminist rom), cercetătoare independentă și din când în când predă un curs de feminism
rom și intersecționalitate la masterul de studii rome de la SNSPA sau masterul de inechități sociale de la Universitatea
București.

Zamfi are un istoric îndelungat în activism, încă din liceu, unde a colaborat și a lucrat în mediul non-guvernamental. 
 Asistent social de 6 ani, lucrează cu grupuri vulnerabile și deseori cu persoane aflate la intersecția a mai multe
vulnerabilități, precum și ca mediator comunitar în comunitatea trans, de anul trecut. 

Activist pentru drepturile omului, a lucrat în domenii diverse ca dizabilitate, educație și LGBTQ+. De câțiva ani, lucrează
pentru o fundație americană pe consolidarea democrației în țările la Est de România prin coordonarea de finanțări
nerambursabile europene și americane. Membru fondator MozaiQ, implicat de la început în programele de tineret, de
organizare comunitară și comunicare politică, dar în special în atragerea de fonduri nerambursabile pentru MozaiQ.

Cristi este licențiat în asistență socială, absolvent a programului de masterat ”Grupuri de risc & servicii sociale de
suport” (Universitatea București) și psihoterapeut în formare în cadrul Societății de Psihoterapie Experiențială Română
(SPER). Ulterior a obținut formare complementară acreditată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale în Consiliere
vocațională, Management de proiect și Formator.



Echipa executivă

Ovidiu Anemțoaicei

Roxana Marin

Alina Dumitriu

Oana Ungureanu

Ana Mohr

Vlad Viski

Ioana Dumitrescu

Director executiv

Director administrativ

Expert outreach

Expert social media

Manager de proiecte

Coordonator evenimente

Consultant HR companii
Vlad Levente Viski este activist feminist LGBT și
doctorand în științe politice la Universitatea
București. A urmat studiile de masterat la
Central European University, cu o diplomă în
științe politice. Anterior a absolvit California State
University, Los Angeles, tot în științe politice. A
mai urmat cursuri la Tel Aviv University și Hong
Kong University. În perioada 2015-2018 a fost
președinte al Asociației MozaiQ. 

Activistă pentru drepturile omului a coordonat
servicii de harm reduction/ reducerea riscurilor
pentru lucrătoare/lucrători sexuale/i, persoane
care consumă droguri, persoane care trăiesc pe
stradă și/sau persoane care trăiesc cu HIV.

Oana visează la o lume utopică și luptă pentru
feminism queer intersecțional anti-capitalist, și
pentru orice înseamnă solidaritate și vindecare
colectivă. E o persoană empatică, aventuroasă și
curioasă, interesată de orice înseamnă științe
sociale, sănătate mentală și artă politică, dar și
de jocuri video, vrăjitorie, plante și pisici.

Co-fondatoare MozaiQ și creatoarea conceptului
Unicorns@Work, cu cele trei elemente: târgul de
joburi pentru persoanele LGBTQIA+ și angajatori

incluzivi Unicorns at Work, conferința de
management incluziv al resurselor umane Let’s

Walk the Talk, Romania, și T-Talks – eveniment de
public speaking cu persoane LGBTQIA+ pe tema

accesului și experiențelor pe piața muncii.

Absolventă de jurnalism și trecută prin
numeroase reconversii profesionale (redactor,

bucătar, cofetar, patiser, terapeut ABA), Jerzy și-a
găsit adevărata chemare în activismul LGBTQ+ în
2019. A absolvit programul NextGen și a devenit

membră MozaiQ.

Alina Dumitriu este activistă pe drepturile omului,
cu accent pe sănătate. A început să voluntarieze
pentru prima dată când avea 16 ani și de atunci

nu s-a mai oprit. Lucrează cu persoane care
trăiesc cu HIV, tuberculoză, hepatitele cronice B și

C, cu persoane fără adăpost, persoane care
consumă droguri injectabile, care practică sexul

comercial, cu comunitățile roma și LGBTQ+.

A elaborat și implementat proiecte co-finanţate
din fonduri structurale europene în cadrul mai

multor instituţii publice şi organizații non-
guvernamentale implicate în sprijinirea

persoanelor şi comunităților marginalizate. A
publicat articole în reviste naţionale şi

internaționale în domeniul teoriei de gen.

Organizator comunitar

Alex Palas

Alexandru Palas lucrează la Centrul de Resurse
pentru participare publică ca organizator
comunitar și trainer. Coordonează schimburi de
experiență pentru activiști și lucrează cu
persoane fără adăpost. Intermediază relația
MozaiQ cu coaliția "ONG-uri pentru cetățean" și
a lucrat cu grupurile LGBT din țară în cadrul
proiectului [BST]

Coordonatoare muzeu, MCQ?

Mihaela Cîrjan

Co-fondatoare și președintă a Asociației MATKA
încă de la înființarea sa în 2016, se concentrează
pe dezvoltarea și managementul proiectelor
culturale ale asociației, colaborând totodată cu
alte organizații neguvernamentale sau colective
culturale precum Asociația Actorilor Romi
(Giuvlipen), Asociația BlendIn Studios sau CUTRA. 

Curatoare arte performative, MCQ?

Ioana Gonțea

Ioana Gonțea lucrează ca manager cultural
independent și producător de teatru. În 2019 a

înființat împreună cu Roxana Crișan, Denisa Niță și
Ioana Dadiciu Cooperativa FIR, o cooperativă

artistică axată pe proiecte cu impact în societate,
care utilizează arta și cultura ca motor de

dezvoltare pentru diferite comunități.

Curator arte vizuale, MCQ?

Dragoș Olea

Dragoș Olea lucrează și visează cu ochii deschiși
între București, Bruxelles și universul utopic
Suprainfinit ca membru al Apparatus 22
(împreună cu Erika Olea și Maria Farcaș) colectiv
transdisciplinar de artă angrenat în procese de
queering al viitorului, de queering al instituțiilor
de artă și ca membru al duo-ului curatorial
KILOBASE BUCHAREST (împreună cu Sandra
Demetrescu) ce explorează trei subiecte
principale: economie, queer și București,
înspirându-se consistent din contextul local.

Sergiu Marinescu

Expert social media
Sergiu Marinescu este activist LGBT, specialist
social media și organizator de evenimente în

cadrul MozaiQ. Își dorește o unitate mai mare la
nivel de comunitate, o federație LGBT în România

și grupuri de sprijin.

Mulțumiri de asemenea: Carolina Vozian, Valentina Iancu, Daniel Kozak



Ateliere comunitare
Finanțarea de cursuri de (re)conversie
profesională
Organizarea celei de-a doua ediții a târgului de
joburi Unicorns@Work
Sprijin și consiliere prin intermediul unui
mediator comunitar
Realizarea de portrete ale comunității trans
Organizarea unor evenimente de networking cu
companiile // Rainbow breakfast
Realizarea unui ghid de angajare pentru
persoanele trans și a unui toolkit pentru
companii

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 2020, în cadrul
proiectului au fost realizate:
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Proiecte
TRANScendent

Acordarea de granturi pentru organizații LGBT
Organizarea unui maraton Digital Pride de patru
ore
Sprijin comunitar pentru persoanele din
comunitate în nevoie
Organizarea de campanii online în perioada
carantinei
Evenimente online de construcție comunitară
Networking cu organizații din alte țări
Susținerea evenimentelor din Luna Istoriei LGBT

Finanțat de Tides Foundațion, proiectul OUTcity își
propune să sprijine persoanele LGBT din afara
Bucureștiului, dar și să ofere asistență grupurilor
informale și organizațiilor LGBT. În anul 2020, în
cadrul proiectului au fost realizate:

OUTcity

Finanțat de EEA Grants, prin Ministerul Culturii, 
 Muzeul Culturii Queer? se axează pe trei direcţii: arte
vizuale, arte performative şi literatură. Proiectul este
un efort de diseminare extinsă a culturii queer locale,
care îşi propune în acelaşi timp să identifice mai
multe direcţii pentru viitorul producţiei culturale
queer. Realizat în parteneriat cu Muzeul Naţional de
Artă Contemporană, Muzeul Naţional al Literaturii
Române şi Centrul de Teatru Educaţional Replika,
proiectul propune de-a lungul anului 2021 o serie de
evenimente menite să sublinieze importanţa culturii
queer în ultimele decenii, dar şi să încurajeze
producţia culturală nouă prin expoziţii, ateliere, tururi
ghidate, spectacole de teatru şi performance-uri,
lecturi publice, petreceri şi evenimente de
networking. Activităţile publice vor fi dublate de o
cercetare şi arhivare digitală a artefactelor culturale
produse de artişti şi artiste queer din 2001 până
astăzi. Anul 2020 a fost un an de pregătiri pentru
programul din 2021, dublate de cercetare în istorie
queer recentă. 

Muzeul Culturii Queer?

Un program de mentorat care a adus împreuna
cinci mentori și cinci tineri romi LGBT, care au
lucrat împreună de-a lungul a două luni
Organizarea de traininguri cu comunitățile locale
Organizarea de traininguri cu studenți
Realizarea unei broșuri anti-discriminare
Documentare cazuri, reacții publice la abuzuri ale
autorităților în perioada de carantină
Organizarea de campanii locale de conștientizare
privind teme intersecționale

Finanțat de Comisia Europeană și realizat în
parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, 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 2020, în cadrul proiectului au fost
realizate:

INTERSECT



Proiecte

Ateliere de dezvoltare comunitară și sesiuni de
planificare strategică
Achiziția de conturi de Zoom profesionale timp
de un an pentru cele zece grupuri
Organizarea a 10 evenimente online cu ocazia
Lunii Istoriei LGBT + sprijinirea organizării altor 10
evenimente de către grupuri
Pachete și produse Pride
Organizarea unui forum parlamentar cu
candidații la alegerile parlamentare
O publicație cu texte, interviuri de la grupuri și
inițiative, tradusă în trei limbi (maghiară, engleză,
romani)
Realizarea a 10 video-uri de promovare
antidiscriminare
Organizarea a 5 sesiuni de consultări de tip
Caucus - Pride Village

Finanțat de The Black Sea Trust for Regional
Cooperation, proiectul #Împreună își propune
resetarea activității comunitare LGBT pe timp de
pandemie, alfabetizarea digitală a zece grupuri LGBT
din toată țara, preum și tranziția spre muncă
comunitară online. În cadrul proiectului au fost
realizate:

Împreună

Patru rezidențe de câte trei săptămâni în satul
Richiș din județul Sibiu, alături de sprijin financiar,
asigurarea condițiilor de cazare, masă, acces la
internet, etc.
O publicație de tip zină cu lucrările rezultate în
urma rezidenței
Un artist talk cu artiștii și artistele din rezidență

Finanțat de Administrația Fondului Cultural Național,
proiectul Queer in Solitude își propune să sprijine
artiștii queer, mai ales în vremuri dificile de
pandemie. În cadrul proiectului s-au realizat:

Queer in solitude
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Finanțat de Cercul Donatorilor Bruxelles, proiectul își
propune să sprijine grupurile LGBT din Brațov,
Constanța și Timișoara, iar în cadrul proiectului au
fost realizate vizite de planificare strategică, precum
și acordarea de granturi pentru activități locale. Din
cauza pandemiei parte din activități au fost
suspendate. 

Stronger together

Finanțat de FARE Network, proiectul „Fotbal pentru
diversitate” a avut în centrul său organizarea celei de-
a treia ediții a turneului național „Fotbal pentru
diversitate”, care pune accent pe lupta împotriva
homofobiei și transfobiei în sport. Chiar înainte de
începerea pandemiei, turneul a reunit și în acest an
zeci de sportivi și sportive din mai multe orașe,
inclusiv din Austria. 

Fotbal pentru diversitate

Finanțat de National Democratic Institute, proiectul
„Engage&Empower” își propune munca alături de
comunități sub-reprezentate din cadrul comunității
LGBT: persoane rome LGBT, persoane trans, lucrători
sexuali, femei LBT, seniori. Desfășurat mare parte în
anul precedent, proiectul s-a axat la începutul lui
2020 pe trecerea la activități online, încă de la
debutul pandemiei și a reprezentat o primă calibrare
la noile condiții. 

Engage&Empower

În luna iulie, în condițiile deschiderii ușoare a spațiilor
deschise, MozaiQ a participat la Street Delivery,
organizând o Farmacie Queer și oferind vizitatorilor
medicamente de tip Homofobiol, Rasistop, Empatie
sau Transfobiol. 

Street Delivery 2020



Fondul Comunitar LGBTI

22 de finanțări către grupuri și organizații LGBT în valoare de 33.296 RON
16 finanțări către persoane în nevoie din comunitate în valoare de 11.933 RON
8 finanțări de cursuri de (re)conversie profesională în valoare de 6.514 RON

Anul 2020 a fost unul cu adevărat plin de provocări pentru comunitățile LGBT din întreaga țară și
de peste tot. Persoanele LGBT s-au văzut nevoite să gestioneze probleme de tot soiul: lipsa
tratamentului pentru persoanele care trăiesc cu HIV, izolare și depresie, absența
serviciilor de consiliere, pierderea locurilor de muncă, incapacitatea de a plăti chirii și
prin urmare instabilitatea locuirii, amenzi din partea poliției, absența drepturilor
pentru parteneri, închiderea școlilor și întoarcerea acasă în medii homofobe și
transfobe, suicid, etc. 

Organizațiile și grupurile LGBT s-au confruntat la rândul lor cu numeroase provocări ce țin de
pierderea voluntarilor, lipsa resurselor, necesitatea reorganizării activităților, etc.

Fondul comunitar LGBTI a reprezentat o resursă atât pentru grupuri LGBT, cât și pentru
persoane nevoiașe din comunitate. 

Fondurile disponibile în acest an au venit din donații individuale și din sprijin din partea
Ambasadei Olandei în România, Fundației Comunitare București, Tides Foundation și Cercul
Donatorilor Bruxelles

În anul 2020 am acordat

Finanțări nerambursabile (22)
64.3%

Contracte de donație (16)
23.1%

Acorduri de colaborare (8)
12.6%

Total 2020: 51.743 RON
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Advocacy

În iunie, imediat după adoptarea legii anti-trans, am pornit o petiție către președintele
României, Klaus Iohannis, în care îi ceream să nu promulge legea și să o trimită la Curtea
Constituțională. Petiția a fost semnată de peste 50.000 de români, iar legea a fost
contestată la CCR, fiind ulterior declarată neconstituțională
În contextul aceleiași legi anti-trans, MozaiQ, alături de Sens Pozitiv și SWC, a trimit
scrisori către partidele europene, către Intergrupul LGBTI din Parlamentul
European, dar și  către Comisara pentru egalitate din cadrul Comisiei Europene,
Helena Dalli, pentru a-i informa privind situația din România.
Am organizat o campanie de mailing către președintele Iohannis, iar câteva sute de
români i-au scris președintelui pentru a respinge legea anti-trans.
Am lucrat îndeaproape cu Coaliția TAM-TAM - ONG-uri pentru cetățeni și am luat
poziție pe teme diverse, de la starea democrației, schimbări de legislație, criminalizarea
sărăciei, am sesizat instituții ca Avocatul Poporului.
În perioada de carantină am lucrat în cadrul Alianței pentru Egalitate alături de colegii
de la Centrul de Resurse Juridice, ACTEDO și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din
România pentru a documenta, monitoriza și reacționa la cazuri de abuz
împotriva persoanelor rome, abuzuri venite din partea poliției.
Am depus plângeri la CNCD împotriva derapajelor homofobe sau stigmatizante privind
persoanele care trăiesc cu HIV, Cozmin Gușă, jurnalistul Dan Bucura, am sprijinit
persoane din comunitate să depună plângeri.
Am condamnat public, alături de colegii de la Asociația ACCEPT, abuzuri ale poliției
împotriva unei femei transgender și i-am oferit acesteia sprijin. 
Am condamnat public discursul homofob în campania electorală la alegerile locale.
Am organizat o dezbatere cu candidați la alegerile parlamentare de la sfârșitul
anului.
Am scris tuturor facultăților din cadrul Universității București pentru a semnala
probleme pentru persoanele transgender care erau obligate să se logheze online
folosind numele din buletin. 
Am sprijinit-o pe colega noastră Antonella Lerca Duda în candidatura sa pentru un loc în
Consiliul Local Sector 2. 

Deși an de pandemie, 2020 nu ne-a scutit de obișnuite atacuri la comunitatea LGBT.
Adoptarea de către Parlament, în luna iunie, a unei legi care interzice discuțiile despre
identitatea de gen în școli și universități, practic încercarea de invizibilizarea a comunității
transgender, a reprezentat o lovitură dată nouă, tuturor. De asemenea, accederea în
Parlament, spre finalul anului, a partidului extremist AUR a reprezentat o surpriză
pentru toți, iar puseele naționaliste și transfobe nu au lipsit. 

De-a lungul anului 2020, MozaiQ a desfășurat mai multe activități de advocacy, dintre care
amintim
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MIC RAPORT FINANCIAR

Ministerul Culturii
26.7%

CRJ
14.1%

BST
12.2%

AFCN
11.5%

FCB
10.4%

Donații și cotizații
6.7%

Sponsorizare
5.3%

Tides Foundation
5.1%

Altele
2.9%

SURSA

Ministerul Culturii
CRJ
BST
AFCN
FCB
Donații și cotizații
Sponsorizare
Tides Foundation
Altele
Servicii
NDI
FARE
Cercul Donatorilor Bruxelles

TOTAL

SUMA (LEI)

174.969
92.580
79.855
74.965
68.080
44.145
34.414
33.428
18.864
15.870
14.300

1.930
1.293

654.693
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DESTINAȚIA

Colaboratori
Salarii
Prestari servicii
Finantari & donatii
Chirii
Publicitate
Diferente de curs
Transport & deplasari
Servicii bancare
Protocol
Asigurari si protectie sociala
Materiale stoc & inventar
Altele

TOTAL

SUMA (LEI)

234.893
214.746

62.103
58.071
49.966
38.419
18.000
11.157

6.959
5.961
4.937

24.304
3.411

732.927
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Prezență media &
comunicare

Parteneriate
Organizații și grupuri LGBT: HLGTQ+ United Brașov, Pride România,
Identity.Education, eQuiVox, Accept, Rise OUT, Q Society, Două Pupeze Negre,
Sibiu Pride, Gender Talk, Club Sportiv Ocazional (CSO)

Organizații HIV: Sens Pozitiv, ARAS, Eu Sunt! Tu?

Alianța pentru Egalitate: Centrul de Resurse Juridice, ACTEDO, Romani Criss,
Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România

TAM TAM - ONG-uri pentru democrație: CeRe, Active Watch, CIVICA Iași,
Greenpeace

Premiul LGBT la festivalul SUPER

ILGA Europe, MozaiQ este membră cu drepturi depline. MozaiQ este membră și
a IGLYO - International Gay and Lesbian Youth Organization și a EGLSF -
European Gay and Lesbian Sports Federation

Colaborări cu organizații și grupuri feministe: E-Romnja, Centrul Filia

Libertatea | Liberi să iubească fotbalul! Reportaj la turneul ”pentru diversitate”

Adevarul | Băsescu, derapaj rasist. Fostul preşedinte, reclamat la CNCD

Associated Press | Calls for Romania's president to reject gender studies ban

Digi 24 |Proiect controversat adoptat de Senat. Este interzisă referirea la identitatea de gen

Byline Times | The Latest Battle for the Future of Romania’s LGBTIQ Community

Likes:                 24.993 (+2.585, +12%)
Reach:                  5.466.686
Engagement:         566.923

Mulțumiri și Manasia Hub, casa noastră

Follows:           9.367 (+5616, +149%)
Reach top 3:  21.700 (octombrie)           
                          14.500 (octombrie)           
                          11.500 (iunie)

https://www.libertatea.ro/sport/liberi-sa-iubeasca-fotbalul-zeci-de-membri-ai-comunitatii-lgbt-au-participat-la-turneul-fotbal-pentru-diversitate-2898357
https://adevarul.ro/news/politica/basescu-derapaj-rasist-gruparile-tigani-trebuie-inteleaga-nu-tolerati-modul-viata-fostul-presedinte-reclamat-cncd-1_5eae53d25163ec427161d21d/index.html
https://www.clickorlando.com/news/world/2020/06/18/calls-for-romanias-president-to-reject-gender-studies-ban/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/proiect-controversat-adoptat-de-senat-este-interzisa-referirea-la-identitatea-de-gen-in-scoli-si-universitati-1324033
https://bylinetimes.com/2020/07/13/the-latest-battle-for-the-future-of-romanias-lgbtiq-community/

