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[cuvânt 
înainte]

Întâmplător sau nu, anul în care ne-am făcut coming 
out-ul ca organizație a fost și anul referendumului, 
2018. Atunci ne-am propus să contracarăm toate 
mesajele de ură (prezente puternic și în spațiul public 
timișorean) cu mici frânturi de un alt fel de discurs. 

Referendumul nu a reușit, dar tot efortul lor ne-a 
arătat cât de departe sunt dispuși cei care ne urăsc 
să meargă. Nu luptăm doar împotriva discriminării, 
ci și pentru ca toată lumea să aibă acces la servicii și 
protecție, la spații sigure și să poată trăi și iubi în toate 
formele posibile. Facem asta folosind cultura și arta 
ca instrumente principale în a oglindi stereotipuri 
încărcate de urât.  

Știam de atunci că ne dorim lucruri mari pentru 
Timișoara, unde de prea mult timp lipseau 
evenimente, spații, întâlniri sau campanii de 
conștientizare. 

Am început cu o echipă formata din câteva persoane, 
fără resurse financiare, dar cu multe idei și chef. 
Trei ani mai târziu, suntem o echipă de peste 20 
de voluntarx, cu proiecte câștigate alături de alte 
organizații LGBTQIA+, cu un spațiu fizic (pe care îl 
numim centru, birou și alt acasă), cu și mai multe idei 
și planuri pentru următorii ani. 

Toate acestea au fost posibile datorită muncii 
voluntarxlor și persoanelor care ne-au fost aproape în 
diverse forme, datorită altor organizații LGBTQIA+ din 
țară, dar mai ales datorită poveștilor care ne-au fost 
împărtășite și încrederii pe care am primit-o din partea 
comunității locale care ne-a fost și ne este aproape. 

Din 2018 pana acum s-au schimbat multe atât 
pentru noi, cât mai ales pentru comunitatea noastră: 
pandemie, proiectul de lege care voia a exclude 
discuțiile despre gen din mediul academic, mutarea 
în online a activității și, deci, mutarea acasă în familii 
homofobe și transfobe pentru unx dintre noi, creșterea 
grupărilor extremiste în spațiul public și politic. 

Avem de lucru. Împreună. 

Andre Rădulescu
Fondatorx Identity.Education
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[noi]
Viziunea: O lume în care 
comunitatea LGBTQIA+ este 
parte integrantă a societății: 
un cadru legislativ care ia în 
calcul nevoile comunității, un 
limbaj adaptat la diversitatea 
dincolo de binaritate, instituții 
adaptate, spații sigure. 

Misiune: Reprezentarea, 
promovarea și susținerea 
comunității LGBTQIA+ din 
vestul României prin artă, 
cultură  și educație.

Scop: Suntem aici pentru a 
exista o reprezentare formală 
a comunității și, implicit, a 
nevoilor comunității LGBTQIA+ 
din vestul țării.
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De-a lungul timpului, comunitatea LGBTQ+ din 
România a fost “dislocată din istorie” și împinsă în 
invizibilitate. 
 
Comunitatea cere să-și cunoască propria istorie, 
să știe cum a ajuns aici și să înțeleagă ce traume 
duse din generație, în generație poartă pe umeri. 
Evenimentele centrate pe povești, pe (re)descoperirea 
propriei istorii, pe căutatul printre arhivele prea puțin 
blânde, venite dintr-o istorie a urii și pe introspecție 
colectivă sunt mai mult decât importante, sunt 
necesare.  
 
Cu o istorie abuzivă scrisă sub Art. 200, cu un 
referendum iliberal și cu un cadru legislativ care încă 
nu recunoaște drepturile comunității, lupta împotriva 
homofobiei și transfobiei este mai importantă ca 
niciodată. Educația și pașii în direcția unei societăți, 
unei comunități în care fiecare se simte ascultat și 
respectat, sunt un efort colectiv: politic, social, activist, 
comunitar, uman, dar și cultural și artistic. 
 
Arta și cultura devin instrumente care dau voci și 
povești mai tare, care arată cu degetul caricaturi ale 
societății și care fac rewiring. Arta și cultura (ne) pun 
în oglindă, ne arată, ne vulnerabilizează, ne oferă 
răspunsuri acolo unde nu știm să punem semne de 
întrebare, ne face să înțelegem concepte și trăiri care, 
poate, nici nu  ne-au aparținut vreodată. 

[de ce?] [cum?]

Organizăm evenimente și activități culturale și 
artistice care aduc mai aproape comunitatea 
LGBTQIA+, de comunitatea Timișoarei. 

Ascultăm și vedem povești queer în diversitatea lor. 
Știm că arta și cultura sunt punți de comunicare și 
înțelegere între comunitatea noastră și aliați și că ele 
ajută sa (ne) educăm și sa (ne) înțelegem. 
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[o perspectivă]

201 8 2019 2020 2021

Septembrie 
Coming out public cu pagina de 
Facebook
Primul eveniment comunitar 
Primul tur queer al orașului

Noiembrie 
Am depus actele pentru înființare

Decembrie
Human Rights Day la Timișoara

Ianuarie 
Primul eveniment cultural artistic 
marca +iE: Q Talks

Iunie 
Pride TM #1
 
Octombrie 
Prima ediție a Luna Istoriei LGBTQIA+
Am primit actele oficiale pentru 
înființare

Decembrie
Community Brunch

Mai - Iunie
Campanie de donații pentru 
comunitate în pandemie 

Septembrie 
Lansare: ABC-ul aliaților/aliatelor 
LGBTQI+ 

Octombrie
Luna Istoriei LGBTQIA+

Decembrie
Winter Pride 
Lansare locală: Organizing For Change 

Ianuarie
Lansare: Spații Sigure 

Martie
Lansare: Ghid pentru părinţi, familie şi 
prieteni/prietene

Mai
Lansare: Campus Pride Timișoara

August
Pride TM #2

Octombrie
Luna Istoriei LGBTQIA+

Decembrie
Inaugurare: Centrul +iE
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https://www.facebook.com/events/353698891854902/
https://www.facebook.com/events/2251569601725739/
https://www.facebook.com/events/1175056882674619
https://www.facebook.com/events/1330118060501544/
https://identity.education/ro/de-la-persoana-informata-la-persoana-aliata.html?fbclid=IwAR3dGiZWTRnMMiCU6HbLPUhDJvp8XDaxxnVOEUlq11BoR6VDwaQAL8CNqF0
https://identity.education/ro/de-la-persoana-informata-la-persoana-aliata.html?fbclid=IwAR3dGiZWTRnMMiCU6HbLPUhDJvp8XDaxxnVOEUlq11BoR6VDwaQAL8CNqF0
https://www.facebook.com/media/set?vanity=identity.education&set=a.2794318457449814
https://www.facebook.com/events/244634310338173/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/identity.education/posts/2899233476958311
http://identity.education/ro/ghid-pentru-parinti.html?fbclid=IwAR2rIMDCRsBtW3cTlCuPSEpZiQ-C0nxofv5h90JITLADKggLqxqZNIOL70A
http://identity.education/ro/ghid-pentru-parinti.html?fbclid=IwAR2rIMDCRsBtW3cTlCuPSEpZiQ-C0nxofv5h90JITLADKggLqxqZNIOL70A
https://campus-pride.ro/
https://www.facebook.com/events/291540139337018/
https://www.facebook.com/identity.education/posts/3114255558789434


[2018] [2019]

Anul 2018 a fost anul în care ne-am făcut coming out-ul în 
comunitatea locală. Discuții între noi, organizațiile LGBTQIA+ 
din România, atât la nivel local, cât și la nivel regional și 
național, au existat dintotdeauna. Însă, 2018 a marcat primii 
pași în formalizarea acestora. 

Activitatea noastră s-a concretizat în primele evenimente 
locale și comunitare, care să aducă comunitatea LGBTQIA+ 
din Timișoara mai aproape.

A marcat primele evenimente culturale și artistice și, deci, 
începerea construirii identității organizației. Așa ne-am 
dat seama ce instrumente ne alegem în promovarea și 
susținerea nevoilor comunității locale. Așa ne-am dat 
seama că arta și cultura o să fie structura care o să ne 
lege mesajele. 

În 2019 a avut loc primul Pride TM și primele evenimente 
din cadrul Lunii Istoriei LGBTQIA+. Pride TM este o formă 
de exprimare a comunității LGBTQIA+, este o celebrare a 
libertății, diversității și culturii queer.
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[2020] [2021]

Anul 2020 a însemnat pandemie. A însemnat adaptare. 
La fel cum a marcat o lume întreagă, ne-a marcat și pe 
noi și ne-a făcut să ne gândim la metode și forme cât 
mai creative de a fi în continuare alături de comunitate. 
Mai ales când pandemia ne-a împins, pe unii dintre noi, 
înapoi în spații și chiar familii homofobe și transfobe. 

Am fost alături de membrx ai comunității din județele 
Timiș și Arad care au avut provocări financiare accentuate 
de contextul pandemic printr-o campanie de donații de 
alimente. 

Tot în 2020 am creat ghiduri pentru aliați/e și ghiduri 
pentru părinți despre cum să fie aproape de copiii lor în 
procesul de coming out.  

Orice alt eveniment a fost adaptat pentru mediul virtual, 
digitalizarea fiind un pilon central al activității lui 2020. 

Anul 2021 a însemnat creștere. 

Am început primele noastre proiecte educaționale și de advocacy. 

Organizing for Change: Proiectul “Organizing for change” își propune 
să reînnoiască angajamentul față de combaterea HIV / SIDA prin 
advocacy, mobilizare și pregătire comunitară, sprijin pentru tratamentul 
și bunăstarea persoanelor MSM (bărbați care au relații sexuale cu bărbați), 
persoanelor trans, lucrătorilor sexuali și persoanelor HIV +. 

Finanțat de Elton John AIDS Foundation. 

Spații Sigure: prin proiectul “Spaţii Sigure pentru tinerii LGBTQIA+” 
dorim să aducem mai aproape organizații non LGBTQI+ pentru a învăța 
împreună cum să creăm spații sigure pentru toată lumea - fie pentru 
membrii echipei, fie pentru beneficiari.

Finanțat prin programul Active Citizens Fund – Romania. 

Campus Pride: „Campus Pride - Campanii comunitare de advocacy 
pentru universități sigure” este un proiect care urmărește crearea unui 
spațiu primitor și sigur și a unui climat de acceptare pentru studentx 
LGBTQIA+ din România. Suntem conștienți că această călătorie pe care 
o începem nu este una simplă, însă noi credem că este necesară pentru 
toți actualii și viitorii studenți care văd o universitate a viitorului, în care 
fiecare dintre identitățile noastre este acceptată, respectată și valorificată. 

Finanțat prin programul Active Citizens Fund – Romania. 

Am continuat să facem Pride TM și mai mare și, mai ales, am crescut o 
echipă de voluntarx. 

În 2021 ne-am deschis și un centru care servește drept birou, drept spațiu 
de evenimente comunitare și expozitii și drept un acasă pentru noi. 
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[echipa]

Andre Rădulescu
Fondatorx Identity.Education

Iulia Răileanu
Project Manager

Cristina Săracu
Fundraising Coordinator

Lexi Caraman
Communication Coordinator

Teo Hovorka
Campus Pride TM Center Coordinator

Alex Meszaros
Project Manager 

Octavian Ivănescu 
Volunteer 

+iE, pentru mine, este despre curaj și 
reziliență, despre dreptate și respect, 

despre educație și empatie. Este ce am 
avut eu nevoie și mi-am dorit la 15 ani. 

Am găsit în +iE mai mult decât o 
organizație, am găsit o comunitate 

care vrea să lupte și să aducă 
schimbări, am găsit o mulțime de 

prieteni.

Fiind un oraș revoluționar, Timișoara 
este locul perfect de a începe 

schimbarea in bine. +iE mă învață in 
fiecare zi cum sa lupt pentru drepturile 

mele. Ador asta.

+iE este asemenea unei punți între 
două lumi, deschide un univers prin 

artă, dialog și povești  de viață. Vă invit 
să-l descoperiți! Comunitatea LGBTQIA+ 

este plină de oameni faini.

+iE este locul care mă (re)învață 
să mă joc. 

Enthusiasm is common. Endurance is 
rare.” - Angela Duckworth

“Run to the rescue with love, and peace 
will follow“ - River Phoenixw
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[voluntarx]

Ania 

Gabriel Andrada

Sofia

Voluntariat la +iE pentru că vreau să 
cunosc oameni din comunitate, să simt 
că aparțin unui grup / comunități și să îi 
ajut pe ceilalți să se simtă bine așa cum 

sunt.

Love is never wrong.

“When you reduce life to black and 
white,  you never see rainbows.” - 

Brighton Early

+iE empowered me to  be myself and to  
help others to do the same. 

Cristina Andreea

Am simțit mereu nevoia de mai multă 
reprezentare, așa că am decis să devin 
voluntară +iE pentru a mă implica în 
crearea unui viitor mai out, loud and 

proud.

Am ales să fiu voluntară în cadrul +iE 
deoarece mi-a surâs mereu ideea de 
a aduce oameni împreună. A fost o 

oportunitate grozavă să mă dezvolt, să 
învăț lucruri noi, să cunosc personalități 

și oameni faini. Mereu mi-am dorit o 
schimbare în lume, iar, acum, prin acest 

voluntariat, am ocazia să fiu chiar eu 
parte din această schimbare în lume.
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Ale

Gonzo

Dima

Când faci parte din comunitate știi că 
nu ești singur și nu ești singurul. 

Am ales să fiu voluntar pentru că, prin 
+iE putem aduce schimbările de care 
avem nevoie. Putem depune efortul 
necesar să ne înțelegem atât pe noi 

înșine, cât și pe cei din jurul nostru și îi 
putem motiva să facă la fel.

Unul dintre cele mai curajoase lucruri 
pe care le poți face este asumarea 
și trăirea în concordanță cu sinele 

autentic. Drumul e lung și anevoios, 
însă, chiar dacă riști să pierzi prieteni, 

rude sau relații, te câștigi pe tine.

“It’s wonderful to be a part of a 
community where I can be myself more 

freely and openly. And I am proud to 
be even a small part of bringing that to 

other people too.”
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[finante],

Venituri

Cheltuieli

2018

€ 0

€ 10.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 70.000

€ 90.000

€ 110.000

2019 2020 2021

Venituri € 100 € 466 € 11 219 € 91 795

€ 75 127€ 5 314€ 692€ 100Cheltuieli

2018 2019 2020 2021

Grant-uri

Venituri

- 98 % 85,5 % 95,2 %

0,7 %

1,3 %

1,8 %

1 %

-

3 %

6,5 %

5 %

-

1 %

1 %

-

-

100 %

-

-

Donații 
individuale

Sponsorizări

Altele (bilete, 
merchandise)

3,5%

2018 2019 2020 2021

Cheltuieli

100 % 7 % 7 % 0,8 %

19 %

-

58,5 %

19,5 %

2,2 %

81 %

-

-

12 %

- 

88 %

5 %

-

-

-

-

-

-

-

-

Activități
educaționale

Activități
comunitare

Activități culturale 
& artistice

Activități
proiecte

Chirie
centru

Admin

2018 2019 2020 2021
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[partenerii nostri],

Strategici Asociația Accept
Mozaiq
Pride România 
RiseOUT
Transcore 
Gender Talk
HLGBTQI United 
ASPST 
SCORA 
SSMT
Liga AC 
FITT 
eQuiVox

Finanțatori Active Citizens Fund România
Centrul de Proiecte  Timișoara
Global Resilience Fund 
Purposeful 
Ambasada Canadei în România

Colaboratori Faber.community 
AMBASADA 
Indecis 
British Council Romania 
Ambasada Irlandei în România 
Ambasada Spaniei în România 
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e-mail: contact@identity.education

instagram: /identity.education

facebook:  /identity.education

https://www.instagram.com/identity.education/
https://www.facebook.com/identity.education
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