
RAPORT DE ACTIVITATE

2017 și 2018



MISIUNEA ȘI VIZIUNEA NOASTRĂ
Asociația „Freedom and Respect for Every Earthling” a fost 
înregistrată pe 24 iulie 2017 și are ca scop promovarea drepturilor 
animalelor în România, precum și a unei alimentații sustenabile.

Ne dorim să contribuim la crearea unei lumi mai bune, în care 
animalele au dreptul elementar la viață și integritate corporală. 
Adoptarea unei alimentații pe bază de plante minimizează răul pe 
care îl facem animalelor, are un impact redus asupra mediului 
înconjurător și este sănătoasă pentru noi, așa încât promovarea 
acesteia reprezintă o altă direcție abordată.

Viziunea noastră este să creăm o Românie care tratează animalele cu 
blândețe și respect. Primii pași pentru a ajunge acolo sunt educația, 
informarea corectă și crearea unei comunități unite de activiști 
dedicați cauzei.
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ACȚIUNI DE INFORMARE A PUBLICULUI
și alte evenimente în 2017

Începând cu jumătatea anului 2017, au avut loc 9 acțiuni de informare 
coordonate de voluntari:
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● Participare la festivalul Street Delivery în Iași și Bacău (iunie-iulie);
● Participare la festivalul Toamna Bistrițeană;
● Trei acțiuni Earthlings Experience în Iași;
● O întâlnire cu comunitatea ieșeană, pentru susținere și informare cu 

privire la un mod de viață etic și sănătos (vegan) (26 nov.);
● O acțiune Earthlings Experience la nivel național, de informare cu 

privire la fermele de porci, în șase orașe (Bacău, București, 
Cluj-Napoca, Iași, Sibiu) - cu ajutorul altor organizații și grupuri de 
activiști din România (9 dec.);

● O proiecție de film documentar la Iași (9 dec.).



ACȚIUNI DE INFORMARE A PUBLICULUI
și alte evenimente în 2018
● Proiecții de filme despre protejarea naturii, în colaborare cu Asociația S.T.U.P., în 

Iași (februarie-martie);
● Întâlnire cu comunitatea ieșeană, pentru susținere și informare cu privire la un 

mod de viață etic și sănătos (30 aprilie);
● Participare la festivalul Street Delivery în Iași, Bacău și Craiova (iunie - 

septembrie);
● Participare la festivalul Retrospectiv în Vaslui (16 iunie); 
● Acțiuni Earthlings Experience în București (6), Iași (3), Târgu Jiu (1), Petroșani (1);
● Organizarea ediției #18 a evenimentul caritabil Micul Prînz (29 iulie) din Iași, în 

colaborare cu Asociația Mai Bine;
● Organizarea Marșului pentru drepturile animalelor în Iași (25 august);
● O proiecție de film documentar (9 septembrie) și artistic (9 decembrie) la Iași;
● O acțiune la nivel național, pe 22-23 decembrie, de informare despre fermele de 

blană, în patru orașe (București, Iași, Craiova, Târgu Jiu) - cu ajutorul altor grupuri 
de activiști din România.
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EARTHLINGS EXPERIENCE
Am adoptat acest model de activism cu impact 

vizual puternic, care arată practicile standard din 
ferme și abatoare și care expune trecătorii, de 
multe ori pentru prima dată, la conceptul de 

drepturile animalelor.
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Colaborăm cu producători de filme documentare și 
cu diverse organizații, pentru a prezenta informații 

relevante, de calitate, cât și pentru închegarea 
comunității interesate de drepturile animalelor și 

dezvoltarea interesului pentru voluntariat.

PROIECȚII DE FILME



REALITATE VIRTUALĂ
iAnimal este o experiență unică prin care te transpui în realitatea de zi cu zi a animalelor din 

ferme și vezi lumea prin ochii lor – o lume pe care majoritatea oamenilor nu și-o închipuie. Cu 
ajutorul organizației Animal Equality, care ne-a pus la dispoziție filmări în 360°, toți cei care vin 

la standurile noastre de informare pot intra în pielea animalelor din ferme pentru câteva minute. 
Folosim, de asemenea, filmări de la Direct Action Everywhere și Farm Sanctuary.

RAPORT DE ACTIVITATE F.R.E.E. | 2017, 2018



Impact
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● Mai mult de 87.000 de oameni au aflat, până în 
prezent, despre cruzimea din industria 
exploatatoare de porci, printr-un scurt 
documentar lansat în preajma Crăciunului;

● Mai mult de 2600 de persoane au fost informate 
despre un mod de viață etic și sănătos prin 
broșurile împărțite la evenimentele de activism 
stradal, la festivaluri, în farmacii și biblioteci;

● 10 apariții în media;
● Peste 11.000 de persoane urmăresc paginile 

noastre de Facebook.



PREZENȚA ÎN MEDIUL ONLINE
Am realizat mai mult de 50 de articole (inclusiv 
interviuri cu medici români care promovează o 
alimentație sănătoasă, pe bază de plante, și un 
interviu video cu James Aspey, activist australian 
pentru drepturile animalelor).

RAPORT DE ACTIVITATE F.R.E.E. | 2017, 2018

.VeganInRomania.ro

>  49.000 de utilizatori ne-au accesat site-ul în 
anul 2018 – o creștere cu 226% față de anul 
precedent;
>  Numărul total de accesări: 63.000.

/VeganInRo

.freeanimals.ro

/FreedomAndRespectForEveryEarthling/

/VeganInRomania

/VeganInRomania /VeganInRomania

https://veganinromania.ro/
https://veganinromania.ro/
https://www.facebook.com/VeganInRo/
https://www.facebook.com/VeganInRo/
http://freeanimals.ro/
http://freeanimals.ro/
https://www.facebook.com/FreedomAndRespectForEveryEarthling/
https://www.facebook.com/FreedomAndRespectForEveryEarthling/
https://www.youtube.com/VeganInRomania
https://www.youtube.com/VeganInRomania
https://www.instagram.com/veganinromania/
https://www.instagram.com/veganinromania/
https://twitter.com/VeganInRomania
https://twitter.com/VeganInRomania
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● TimpOnline.ro și Bistrițeanul.ro despre participarea la Toamna 
Bistrițeană (2017);

● Interviu cu voluntara noastră, Alexandra, pentru cotidianul 
Libertatea, și acoperirea evenimentului Earthlings Experience 
din București, din 9 nov. 2017;

● Reportaj video realizat de Cosmin Chelcea despre acțiunea 
Earthlings Experience din Sibiu (9 nov. 2017);

● Articol despre Earthlings Experience din Sibiu (9 nov. 2017), 
realizat de TurnulSfatului.ro, articol preluat ulterior de 
ȘtirileProTV.ro;

● Reportaj video realizat de Cotcaru Dan pentru Iași1.ro despre 
acțiunea Earthlings Experience din Iași (aprilie 2018);

● Articol în IașiFun, din cadrul Ziarului de Iași, despre 
participarea la evenimentul caritabil Micul Prînz (iulie 2018);

● Articol pe Tele M Iași și pe Gorj24, cât și un interviu în direct la 
Radio Oltenia, despre acțiunea de informare a populației 
despre fermele de blană, desfășurată în patru orașe din țară.

Apariții în 
media

https://www.timponline.ro/renuntat-orice-mancare-baza-carne-lapte-beneficiile-stilului-vegan-foto/
http://www.bistriteanul.ro/primul-stand-pentru-vegani-si-vegetarieni-la-toamna-bistriteana-1506846582483.html
https://www.libertatea.ro/stiri/veganii-au-iesit-centrul-vechi-cu-masti-de-porc-pe-fata-cati-romani-ar-renunta-la-tochitura-de-sarbatori-2072485
https://youtu.be/ky8Rn18T9iY
http://www.turnulsfatului.ro/2017/12/09/un-grup-de-tineri-a-iesit-in-strada-nu-mai-taiati-porcii-de-craciun/
https://stirileprotv.ro/divers/nu-taiac-i-porcii-de-craciun-manifestac-ie-inedita-in-sibiu-a-unor-tineri-vegetarieni.html
http://www.iasi1.ro/video-the-earthlings-experience-la-iasi/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/micul-prinz-18-cu-vegan-in-romania/173463/
http://telem.ro/activisti-pentru-drepturile-animalelor-expun-filmari-din-fermele-de-blana-in-iasi-si-alte-3-orase-din-tara/
https://www.gorj24.com/protest-impotriva-jupuirii-animalelor-pentru-blana


Campanie desfășurată în 
colaborare cu alte organizații din 

Europa de Est, pentru a stopa 
exploatarea animalelor din 

fermele de blană
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Proiect ce își propune participarea 
sectorului ONG românesc la formularea 

și la promovarea politicilor 
guvernamentale din domeniul 
„Educației pentru dezvoltare 

durabilă” (EDD)

Asociația F.R.E.E. este membră în:

Campanie de advocacy pentru 
bunăstarea animalelor, printr-o 

Inițiativă Cetățenească 
Europeană, lansată de Compassion 
in World Farming, în colaborare cu 
peste 150 de ONG-uri din Europa



Cheltuieli
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● Am realizat 6000 de broșuri, 2500 de carduri 
informative, 100 de insigne, 4 m² de stickere, 500 
de fluturași, 170 de pliante, totul de oferit gratuit 
activiștilor din România, pentru a le distribui celor 
interesați de un mod de viață etic și sănătos;

● Am compus un set pentru „tabling”: 2 mese 
pentru informare la festivaluri, fețe de masă, 3 
bannere roll-up, un cort, 20 de tricouri cu logo 
pentru voluntari;

● Am achiziționat două seturi de ochelari Oculus și 
un set de ochelari Zeiss, pentru realitate virtuală.



Start22 - adaptare a programului Challenge22, în 
colaborare cu alte organizații și grupări din 
România;
Acțiuni de outreach și implicare la nivel național 
prin proiectul „Vegan în România”;
Campania „End the Cage Age”;
Implicarea în campania de advocacy a ONG21 
pentru introducerea principiilor de educație 
pentru dezvoltare durabilă (EDD) în școli;
Campania „Fur Free Forever”.
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OBIECTIVE DE VIITOR
2019

>

>
>
>

Implementarea unui proiect de educație în 
școli;
Dezvoltarea proiectului Vegan în România 
(organizarea unui Vegfest, publicarea de 
materiale informative, sprijinirea comunității 
ș.a.);
Finalizarea cu succes a campaniilor curente și 
dezvoltarea altor proiecte pentru drepturile 
animalelor.

PE TERMEN LUNG

>
>

>

>
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Parteneri și colaboratori

Mulțumim tuturor prietenilor noștri de la:



Sponsori
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● Hiper Ambrozia
● Iezeress
● Nordic Food (distribuitor Alpro)
● Neo Max Sales (distribuitor GreenVie 

și Mediterranea)
● Rawckers
● Rawzisme
● Dor de verde

Următoarele firme ne-au sprijinit 
prin donații în produse în cadrul 
evenimentelor noastre:

https://www.hiperambrozia.ro
https://iezer.ro/
http://www.nordic-food.ro/
https://www.facebook.com/rawckers/
https://www.facebook.com/rawzisme/
https://www.facebook.com/dordeverde.ro


Dacă rezonezi cu valorile noastre...
ajută-ne să ajutăm animalele:

● apreciind paginile noastre de informare și socializare și 
distribuind postările și articolele realizate;

● prin voluntariat – online sau stradal;
● prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit;
● prin donații.

Tot ce am realizat până acum s-a bazat 100% pe voluntariat și pe 
ajutorul vostru.

Datorită donațiilor, vom putea acoperi costurile pentru funcționarea 
website-urilor, de promovare pe Facebook, pentru materialele de 
tipografie și alte costuri pentru activism stradal (transport, 
echipament) și campanii, cât și costurile administrative ale asociației.

Scrie-ne la: contact@freeanimals.ro
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http://freeanimals.ro/doneaza/
http://freeanimals.ro/doneaza/

