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- Prin Fondul Comunitar LGBTQ+  am acordat 8 microgranturi în valoare totală de 
19 690 RON (organizații, grupuri informale și persoane beneficiare: [H]LGBTQ+UNITED,
Rise OUT, Revista Cutra, Q Society, Cenaclul X, Sens Pozitiv, Identity.Education, Murivale
Mureșan Vasile);
- 14 evenimente cu o participare totală de peste 1 000 de persoane; 
- Participarea europarlamentarului Nicu Ștefănuță la evenimentul Pride în Grădină,
ocazie cu care a avut oportunitatea de a cunoaște toate organizațiile LGBTQ+
participante la Târgul de Inițiative;
- Peste 20 de voluntari implicați; 
- Mesajul nostru a ajuns la 250 000 de oameni; 
- Apariții media: Realitatea TV, B1TV, Antena 3, Mediafax, 
G4Media, Vice, Acoperișul de Sticlă;
- Susținerea a 14 artiști LGBTQ+;
- Colaborări cu 3 business-uri comunitare;

Câteva cifre:



- Premieră: organizarea evenimentului Tramvaiul
Rainbow, care a presupus traversarea mai multor
cartiere din București cu un tramvai decorat cu
steagurile comunității LGBTQ+;
- Organizarea unui protest și a altor activități de
advocacy pentru aprobarea evenimentului
Tramvaiul Rainbow;
- Implicarea persoanelor din întreg spectrul
LGBTQ+ prin organizarea unor evenimente
specifice pentru persoane trans, femei LBTQ sau
persoane neurodivergente;
- Peste 1500 de produse distribuite participanților
în cadrul Marșului Pride (400 de sickere, 200 de
pixuri, 100 de tricouri, 120 de insigne, 200 de
steaguri rainbow, 250 de agende și 250 de
baloane).





Testimoniale: 
        „Seara de board games a fost fantastică. Ca voluntară am avut un
sentiment de mândrie pentru că am putut participa la organizarea
evenimentului. În plus, datorită modului în care am fost integrată în
echipă, m-am simțit liberă să vin cu idei.”  
                                                                               Ioana Păcurar, voluntară MozaiQ

       „Turul ghidat prin istoria queer a Bucureștiului a reprezentat pentru
mine recuperarea unei istorii nescrise, fiind în același timp o experiență
veselă, plină de râsete și umor.  
         Povestiri despre nopțile petrecute în Sherlock, serile copioase ale
tinerilor care întâmpinau aceleași probleme și atitudini ca noi, momentele
în care aceștia se simțeau în sfârșit acceptați, înțeleși, incluși alături de
alții din comunitate, râsete în Cișmigiul nemuritor în care era amplasat
strategic un punct al Poliției Moravurilor; toate acestea au părut a prinde
viață și a se derula aievea prin fața ochilor noștri.”
                                                                                  Thea Păun, voluntară MozaiQ



       „Artist-Talkul, Atelierul de Terapie prin Sunet și Tramvaiul
Rainbow vor rămâne forever activitățile mele preferate din sezonul
Pride 2021. Artă, pace și distracție, astea au fost armele noastre anul
ăsta și bravo nouă.”
                                                  Roxana Marin, director de advocacy MozaiQ

       „Prin Campus Pride, MozaiQ și-a asumat un rol de catalizator al
comunității LGBTQ+ și a susținătorilor săi. Retro Campus Pride Party
nu a fost doar un moment al celebrării, ci și o bună oportunitate de
socializare și networking. Consider că genul acesta de eveniment
poate duce la un binevenit schimb de idei și noi proiecte în
beneficiul societății ca ansamblu.”
                                     Alin Luchian, participant Retro Campus Pride Party

         „Prin intermediul evenimentelor organizate de MozaiQ, pot
spune că cercul meu de amici s-a mărit și că țin legătura cu mai multe
persoane întâlnite acolo.”
                                                                                     Ionut Stanciu, participant 
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