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Câteva date
13 evenimente în cadrul săptămânii Pride 2022 (1-10 iulie)
1000 de participanți la evenimentele MozaiQ
Am participat la Marșurile Bucharest Pride, Iași Pride și
Pride Timișoara
Peste 20 de voluntari implicați
Postările din timpul Pride au avut un reach total de peste
250.000 de persoane
Am susținut 9 artiști LGBTQ+
Apariții în presă: Al Jazeera, ProTV, Fanatik
Peste 2000 de produse distribuite participanților la Marșul
Pride București (steaguri, sickere, pixuri, tricouri, insigne,
agende, baloane, semne de carte, sacoșe, borsete)
Am oferit microgranturi pentru două organizații din
România în valoare de 3000 RON, din Fondul Comunitar
LGBTQ+
Am ținut a doua ediție a Tramvaiului Rainbow, unde am
avut toate locurile ocupate și ne-am distrat de minune

Testimoniale
A fost o experiență pur excepțională. Într-un
sens, s-a simțit ca o concluzie frumoasă a
tuturor eforturilor noastre din anul acesta.
Evenimentele din cadrul Pride Week 2022 au
decurs exact în modul în care ne-am așteptat, și
am fost plăcut mulțumiți de numărul mare și de
diversitatea
participanților,
căci
fiecare
eveniment a fost special conceput pentru a
surprinde diferite arii de interes identificate în
comunitatea de studenți queer. Desigur, toate
acestea nu ar fi fost posibile fără efortul comun
al tuturor colegilor, și a modului sinergic în care
am colaborat. Până la anul viitor! :)
Miruna Șerban, voluntară Campus Pride

Viața de voluntar în cadrul MozaiQ-ului m-a
ajutat să mă accept pe mine ca persoană, să
găsesc oameni diferiți care pe parcurs mi-au
devenit familie. MozaiQ pentru mine înseamnă
iubire, acceptare, siguranță prietenie și mai
ales FAMILIE.
Bianca Mihaela Cancea, voluntară MozaiQ

Experiența Pride 2022 m-a facut să cunosc
bucuria libertății de creație. Nu poate nimic să
îmi umple sufletul de entuziasm și corpul de
adrenalină mai mult decât ocazia de a crea
evenimente unice și mega distractive care să
îmi reflecte ideile și pasiunile. Feedback-ul
participanților m-a reasigurat că sunt pe
drumul cel bun și că singura cale de a evolua
este prin a crede mereu că imposibilul este
posibil dacă muncesc suficient de mult alături
de echipa mea senzațioanală.
Jerzy, organizator de evenimenteși coordonator
de voluntari

Pride 2022 a fost momentul în care am simțit că
aparțin. Până acum participam cu senzația că
sunt un impostor, cel mult un aliat, dar anul
acesta am recunoscut față de mine că sunt o
parte a comunității. Evenimentul care m-a făcut
să simt asta cel mai tare a fost Drag Show-ul
organizat de MozaiQ, pentru că mi-a arătat că
nu e nevoie să te încadrezi într-o anumită
categorie sau să fii perfect ca să fii acceptat în
comunitate; este de ajuns să fii. Atât.
Alina Stăvărache, participant
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