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Despre organizație

SECS este o organizaţie neguvernamentală şi 
apolitică românească ce s-a înfiinţat în anul 

1990  din entuziasmul unor profesionişti care au 
realizat nevoia imediată de educare a populaţiei 
pentru o viaţă împlinită în cadrul unor comunităţi 

sănătoase

Urmărim respectarea 
drepturilor sexuale și 
reproductive în cadrul 
politicilor publice și în 
legislația din România 

SECS a fost vreme de 7 
ani partenerul principal al 
Ministerului Sănătăţii în 

iniţierea, implementarea şi 
monitorizarea Programului 

National de Planificare 
Familială în cadrul 

procesului de reformă 
sanitară 

Fidel credinţei că accesul populaţiei 
la informaţie şi educaţie trebuie să 

fie un proces continuu, SECS a 
iniţiat programe de mobilizare 

comunitară şi de formare atât în 
mediul rural cât si în cel urban, 

programe strategice şi sustenabile

SECS 
implementează activități pentru 

 respectarea drepturilor 
sexuale și reproductive, cu 
accent pe tineri și persoane 

vulnerabile (copii abandonați, 
persoane cu dizabilități, etc.) 



Viziune, Misiune, Valori

Viziune: 

Viziunea noastră este a unei societăţi în care fiecare persoană își 

cunoaște și poate să-și exercite drepturile sexuale și reproductive 

Misiune:  
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală este o organizaţie 

neguvernamentală care apără și promovează sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive ca drepturi ale omului 

Valori: 
Sexualitatea este o componentă esențială a fiecărei persoane pe 
parcursul întregii vieți, parte integrantă din starea de bine fizică, 

mentală și socială. 
Noi credem că fiecare persoană trebuie să poată să-și exercite 

drepturile sexuale și reproductive fără să fie stigmatizată și 
discriminată. 

Noi credem într-o societate care valorizează diversitatea, toleranța și 
incluziunea socială. 

 



Programul de tineret 

S E S I U N I  D E  E D U C A Ț I E  P E N T R U  S Ă N Ă T A T E  S E X U A L Ă  Ș I  
R E P R O D U C T I V Ă  Î N  Ș C O L I

400 de TINERI au beneficiat de sesiuni nonformale, 
interactive de educație pentru sănătate sexuală

Teme abordate
Sănătate 

Infecții cu transmitere sexuală

Concepție și sarcină
Intimitate

Metode contraceptive

Pubertate 
Siguranță

Recrutarea și instruirea a 
20 de voluntari pregătiți să 
susțină sesiuni de educație 
pentru sănătate sexuală în 

școli



Programul de tineret 

Organizarea și participarea la activități de informare și conștientizare în 
domeniul sănătății sexuale și reproductive (infecții cu transmitere 

sexuală, inclusiv HPV și HIV; cancerul de sân, etc.) 

Formarea a 12 educatori de la egal 
la egal 

Flash mob în Piața Romană 
pentru promovarea respectării 

drepturilor sexuale și 
reproductive 



Programul 
Keep me safe 

Pentru a creşte abilităţile persoanelor cu dizabilități de a se 
proteja împotriva abuzurilor sexuale este necesar ca membrii 

familiilor lor şi persoanele care îi ocrotesc să  înţeleagă nevoile 
specifice ale acestora, să le respecte drepturile şi să îi sprijine 
în vederea dezvoltării unor comportamente sexuale adecvate.  

  

Pentru a răspunde nevoilor identificate, SECS propune un model 
de intervenție având la bază expertiza mai multor țări europene și 

pe care SECS l-a inițiat în România în 2013.

Scop



Programul 
Keep me safe 

Scopul programului Keep me safe este de a reduce violența și 
abuzul sexual asupra persoanelor cu dizabilități

Cluj 
6 parteneriate încheiate cu instituții din domeniul dizabilității și 16 profesioniști pregătiți

Republica Moldova, 
Colaborare cu Centrul de Instruire în Domeniu Sănătății Reproducerii , R. Moldova, pentru a oferi 
expertiză în formarea a 16 profesioniști cu scopul întăririi capacității profesioniștilor care lucrează 

cu femei cu dizabilități locomotorii în implementarea programelor și instruirilor în drepturile sexuale 
și reproductive ale acestora

Rezultate 



Programul de Advocacy

Proiectul își propune coalizarea organizațiilor interesate pentru a milita 
în favoarea respectării drepturilor sexuale și reproductive și pentru a se 

implica, coerent și organizat, în campaniile de conștientizare.

Lansarea raportului de analiză a disciplinei opționale Educație pentru Sănătate, componenta 
educație sexuală, cu participarea a 30 de persoane reprezentanți ai autorităților publice și a 

societății civile



Programul de Advocacy

Masă rotundă cu 20 de participanți, pentru dezvoltare a unui grup de 
lucru în domeniul sănătății sexuale și reproductive. 

Au participat organizații nonguvernmentale din mai multe domenii de 
activitate: sănătate, egalitate de gen, servicii inclusiv medicale, drepturile 

omului, etc.



Date financiare

       
Buget total: 160.942 lei 
Grant IPPF 142.265 lei 
Venituri din servicii 18.677 lei

Legendă
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