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Societatea de Analize Feministe AnA 

 

Este o organizaţie nonguvernamentală independentă ce are drept scopuri principale înţelegerea şi 

îmbunătăţirea condiţiei femeilor din România, promovarea cercetării privind poziţia socială a femeilor 

în societatea contemporană românească, introducerea studiilor despre femei şi a feminismului în 

programele universitare şi în publicistica naţională. 

 

Obiectivele AnA sunt: 

- colectarea, tratarea şi rediseminarea informaţiei privitoare la statului femeii în România şi în 

lume; 

- organizarea de cursuri de feminism şi de formare de formatori pe probleme de gen, seminarii, 

mese rotunde privind aspecte specifice legate de problemele femeilor şi de diverse abordări 

feministe; 

- publicarea unei reviste de studii feministe – Analize. Journal of Gender and Feminist Studies; 

- implicarea în proiecte de dezvoltare comunitară; 

- promovarea cercetării privind femeile; 

- traducerea de texte clasice şi redactarea de antologii feministe. 

 

Societatea de Analize Feministe AnA este deţinătoarea „premiului SUA/UE pentru societate civilă şi 

democraţie” pe anul 1998 şi a premiului „Cea mai bună publicaţie periodică de specialitate” pentru 

revista Analize în cadrul Galei premiilor societăţii civile, Ed. I, Bucureşti, Decembrie 2002. 

 

Societatea de Analize Feministe AnA a încheiat la începutul anului trecut un protocol de colaborare cu 

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti. 

În cadrul acestui parteneriat AnA beneficiază de un spaţiu de desfăşurare a activităţilor de creare şi  
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dezvoltare a Bibliotecii de Stiinţe Politice şi Studii de Gen „Sofia”, colaborând la realizarea serilor 

„Nicolae Titulescu” şi implicând  

studenţii facultăţii, dar şi pe cei din alte centre universitare (SNSPA, UB) în proiectele dezvoltate. 

      Dacă aveți cărți de specialitate pe care doriți să le donați bibliotecii, dacă doriți să inițiați proiecte pe 

specificul organizației sau să participaţi la proiecte deja aflate în desfăşurare, vă rugăm să ne contactați. 

 

Cine poate fi voluntar la AnA? 

 

Orice persoană interesată, pasionată de drepturile omului, minorități, problematica inegalităţilor de gen 

şi a relaţiilor dintre femei şi bărbaţi, promovarea diversității şi a valorilor democratice. 

 

Ce pot face voluntarii: 

 

- implicare în realizarea unor campanii de advocacy şi raising awareness; 

- implicarea în organizarea de evenimente cu teme sociale; 

- participarea la campanii de fundraising; 

- monitorizări de site-uri, presă, activităţi ale persoanelor şi instituţiilor publice; 

- organizarea bibliotecii AnA; 

- implicarea în proiectele AnA finanțate FDSC. 

 

Poziții deschise: 2 

 

Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa 

internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta. 
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