
 

Cine suntem?  

CENTRUL PARTENERIAT PENTRU EGALITATE - CPE este o organizație 

neguvernamentală înființată în anul 2002. 

Obiectivul CPE îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea de proiecte şi programe 

ce vizează conştientizarea societăţii româneşti cu privire la condiţia femeilor şi rolul 

pe care acestea îl au în dezvoltarea socială a României. 

Activitatea CPE este fundamentată pe dezvoltarea de programe operaţionale,  

desfăşurate în parteneriat cu principalii actori interesaţi de problematica egalităţii de 

şanse pentru femei şi bărbaţi, la nivelul societăţii civile şi al autorităţilor publice.  

De peste 10 ani, CPE: 

 Propune soluții pentru îmbunătățirea calității vieții, prin integrarea egalității 

de șanse între femei și bărbați în toate domeniile: politic, economic, social și 

privat; 

 Derulează proiecte în domenii precum managementul diversității în 

organizații, egalitate de șanse între femei și bărbați pe piața muncii, diferențe 

de gen în educație și sănătate, prevenirea traficului de persoane, prevenirea 

violenței în familie; 

 Iniţiază cercetări sociologice şi campanii antidiscriminare; 

 Oferă formare şi consultanţă pentru organizaţii neguvernamentale, autorităţi 

publice şi companii private în domenii precum implementarea legislaţiei 

muncii în organizaţii, dezvoltare organizaţională şi management 

organizaţional, managementul resurselor umane;  

 

Proiecte în derulare  

GENDERIS - Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire a 

traficului de persoane în România, Italia și Spania – proiect implementat în 

parteneriat cu organizații din Italia și Spania. 

 

Principalele activități: 

 Analiza politicilor și activităților de prevenire a traficului pentru exploatare 

sexuală din perspectivă de gen (la nivelul Uniunii Europene, cu accent 

special asupra situației din România, Italia și Spania) și elaborarea unui 

raport 

 Documentare asupra bunelor practici privind prevenirea traficului pentru 

exploatare sexuală din perspectivă de gen la nivel european și elaborarea 

unui catalog cu bune practici 

 Elaborarea și diseminarea unui instrument de lucru privind integrarea 

perspectivei de gen la nivelul activităților de prevenire a traficului pentru 

exploatare sexuală 

 Pilotarea a trei tipuri de activități de prevenire a traficului pentru exploatare 

sexuală care integrează perspectiva de gen, în România, Italia și Spania 

 Elaborarea de linii directoare și recomandări pentru dezvoltarea și 

implementarea politicilor de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală 

din perspectivă de gen. 



 

 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATEA SÂNULUI – proiect implementat în 

parteneriat cu SECS - Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală.  

 

Principalele activități: 

 Dezvoltarea reţelei de ONG-uri în scopul mobilizării comunităţilor pentru 

susţinerea eforturilor de influenţare a politicii publice pentru depistarea 

precoce a cancerului de sân 

 Cartografierea nevoilor și serviciilor din domeniul cancerului de sân 

 Consolidarea rețelei prin aplicarea de metodologii, instrumente și bune 

practici comune 

 Campanii locale de informare, conștientizare și educare a populației pentru 

depistarea precoce a cancerului de sân. 

 

 

AGREE - AGricultural job Rights to End foreign workers Explotation – proiect 

implementat de CPE alături de organizații neguvernamentale și confederații 

sindicale din Italia, Spania și România. 

 

Principalele activități: 

 Analiza fenomenului de exploatare severă prin muncă a migranților și 

îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a acestui tip de 

exploatare, atât prin analiză calitativă, cât și prin analiza modului în care se 

realizează în statele partenere implementarea Directivei 2009/52/EC; 

 Definirea zonelor cu risc ridicat de exploatare în agricultură, dar și a zonelor 

care pot fi considerate furnizoare de bune practici în ceea ce privește 

tratamentul acordat lucrătoarelor și lucrătorilor migranți în munca agricolă; 

 Dezvoltarea de instrumente de formare a actorilor importanți în domeniu; 

 Întărirea, prin activități de formare și colaborare, a rețelelor locale de actori 

sociali implicați în acest sector, pentru a armoniza intervențiile acestora în 

sprijinul migranților; 

 Creșterea conștientizării în legătură cu situațiile de exploatare în agricultură 

la nivelul fermierilor și a potențialilor cumpărători, în cadrul unei campanii 

de informare.  

 

Pentru a ne cunoaște mai bine, a vedea ce alte proiecte am implementat de-a lungul 

timpului, ce publicații și cercetări am realizat, ce alte activități am desfășurat, care 

ne sunt partenerii la nivel național și internațional te rugăm accesează fie pagina 

web a organizației, fie una din paginile de facebook pe care organizația le 

gestionează. 

 

Site:  

www.cpe.ro 

 

Facebook: 

www.facebook.com/cpegalitate 

www.facebook.com/worklifebalance.ro 

http://www.cpe.ro/
http://www.facebook.com/cpegalitate
http://www.facebook.com/worklifebalance.ro


 

www.facebook.com/CampaniaAnimaNova 

 

Ce căutăm? 

Căutăm un/o tânăr/ă creativ/ă, proactiv/ă, responsabil/ă, dornic/ă să se implice și să 

susțină programele de comunicare ale organizației, contribuind astfel la vizibilitatea 

proiectelor și activităților noastre și la a transmite mai mult și mai bine informații 

despre ceea ce facem. 

 

Dacă vrei să te alături echipei noastre, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de 

intenție de maxim 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până 

pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta. 

 

 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

