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Dragă comunitate, 

Începând cu 31 august 2022, am devenit oficial ONG! În 2022, am creat o

comunitate de peste 15.000 de tinerx și mentorx, iar mesajul nostru a ajuns pe

ecranele a sute de mii de persoane. 2022 nu a fost un an ușor - evenimente

precum izbucnirea războiului din Ucraina, criza economică și de mediu ne-au

făcut să suferim, dar eforturile și perseverența noastră au fost răsplătite.

Continuăm să credem că avem nevoie de feminism pentru a trăi într-o

societate echitabilă în care discriminarea de gen nu mai există. Pentru

aceasta, avem nevoie de voi toți să pornim discuții despre justiția socială, să

condamnăm comportamentele misogine, rasiste și homofobe, și să creăm o

comunitate de tinerx care sunt acolo unii pentru ceilaltx. Știm că uneori

rezultatele muncii noastre nu pot fi văzute imediat, dar istoria mișcării

feministe ne arată că fiecare pas în direcția corectă contează. Așteptăm cu

nerăbdare să ne continuăm proiectele în perioada următoare și vă mulțumim

pentru tot sprijinul arătat până în prezent! 

                                                                               Echipa Her Time România 

MESAJ PENTRU
COMUNITATE

Dacă vrei să lucrăm împreună, scrie-ne la adresa de mail:
hertimero@gmail.com



Lansată la începutul anului 2020 din dorința de a sprijini generațiile

viitoare de femei, Her Time România este astăzi primul ONG din România

care oferă tinerelor oportunități gratuite de dezvoltare în leadership. HTR

deține în prezent un portofoliu format din peste 10 macro-evenimente

organizate pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor din

țară, o comunitate formată din peste 15.000 de urmăritori, prieteni și

susținători. 

Formată dintr-o echipă centrală de 9 membrx, și o rețea națională de

ambasadorx, HTR a desfășurat mai mult de 10 campanii de sensibilizare în

ultimul an care au abordat diferite subiecte precum transfeminismul

intersecțional, leadershipul, drepturile civile, egalitatea de gen, body

positivity, LGBTQIA+ awareness și peste 10 traininguri și sesiuni de

networking online.

De asemenea, am legalizat organizația în luna august și am reușit să

strângem peste 100 alumni, cu o prezență constantă în mediul online

(putem fi găsitx pe Facebook, Instagram, Linkedln, Twitter, Tik Tok, Twitch,

Youtube, Discord și pe site-ul nostru, www.hertimeromania.com) . 

INTRODUCERE



EVENIMENTE

În primăvară, am realizat unul dintre proiectele statement ale asociației
noastre: Her Network. Am oferit unui număr de peste 15 participantx selectați
posibilitatea de a beneficia de formare din partea unor profesioniști
remarcabili și de a începe, datorită instrumentelor puse la dispoziție, propriul
proiect personal, sprijinit în toate privințele de network-ul nostru.

Her Network 



Am organizat două ediții ale Her Webinars, cu peste 200 tinerx participanți, în
variantă online și în persoană, în cadrul cărora am chemat profesioniști din
diferite domenii pentru a vă vorbi despre subiecte importante: de la feminism,
sănătate mintală și antreprenoriat, la social media, reprezentarea femeilor,
activism și drepturi.

Her Webinars

 Winter Webinars 2022- The Power of Networking 

 → colaborări cu Ui Path, Podcast Reconectat, Avocatoo, McCann Worldgroup
România;
 → expertx vorbind despre domeniul lor de activitate;
 → career pathways explained;
→ subiecte abordate: brand storytelling și marketing, cum putem folosi media să
transmitem ceea ce ne dorim, cum trecem de la activism online la ONG, femeile
și cariera în tech;
 → peste 100 de participantx.

https://taplink.cc/avocatoo.ro
https://lnk.bio/uipath/
https://linktr.ee/reconectat.podcast
https://wearethenew.agency/


Am desfășurat mai mult de 10 campanii de sensibilizare care au abordat
diferite subiecte privind transfeminismul intersecțional, leadershipul,
drepturile civile, egalitatea de gen, body positivism, drepturile LGBTQIA+
și multe alte subiecte.

Am distribuit oportunități reale de formare personală și profesională,
inclusiv programe de finanțare pentru a ajuta tinerx să își înceapă propria
carieră. Am lucrat activ pentru a prezenta toate aspectele
antreprenoriatului feminin și nu numai.

Am organizat peste 10 live-uri și interviuri în colaborare cu activiști și
profesioniști de nivel înalt: de la Anca Broasca, la Răzvan Sabău și Antonio
Rob, Ana Moga, Yoyo, Andreea Voina, Denisa Elena, Monica Munteanu,
Marina Rusalovici, AmyClaire, Alexandra Cebotar, Elena Ghenoiu și Robert
Ștefănescu. 

CAMPANII



Numai în perioada octombrie-decembrie, am ajuns pe ecranele a peste
105k de persoane pe Instagram și am avut un engagement cu 300% mai
mare decât în lunile precedente. 

REACH AND INSIGHTS

Am strâns o comunitate de aproape 2k de urmăritori pe Tik Tok, iar reel-
urile noastre au strâns zeci de mii de vizualizări și aprecieri.



Cele mai apreciate postări (Instagram)

Cele mai apreciate postări (Tik Tok)

 → Feminismul alb
 instagram.com-white-feminism

 → Legalizarea căsătoriei între persoanele de același gen
 instagram.com-legalizare-casatorie-persoane-de-acelasi-gen

 → Cele mai faimoase femei din STEM
 www.instagram.com-femei-in-stem

 → Româncele care au făcut istorie 
tiktok.com-romance-istorie

 → Weaponized Incompetence
 tiktok.com-weaponized-incompetence

 → Trendul Feminității Divine  
tiktok.com-trendul-feminitatii-divine

 → Gaslighting
tiktok.com-gaslighting

https://www.instagram.com/p/CktTg8ZukMg/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/CfzJS9LoE6c/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ce4SgzGDU6N/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/t/ZTRsNuywq/
https://www.tiktok.com/t/ZTRsNfWg8/
https://www.tiktok.com/t/ZTRsNfWg8/
https://www.tiktok.com/t/ZTRsNVpMP/


 →Her   Webinars  Summer 2022 - Social Media: Aliat sau Inamic? 
teenpress.ro-her-webinars-summer-2022

 →Her Webinars Winter Edition 2022 conturează viitorul noilor generații
her-webinars-winter-edition-2022-contureaza-viitorul-noilor-generatii 

Apariții Media și Parteneri 

https://www.iqool.ro/
https://teenpress.ro/
https://www.agerpres.ro/
https://ielesanziene.org/
https://www.prwave.ro/
https://www.stiri.ong/
https://teenpress.ro/comunicate/her-webinars-summer-2022/
https://www.stiri.ong/ong/educatie/her-webinars-winter-edition-2022-contureaza-viitorul-noilor-generatii
https://www.stiri.ong/ong/educatie/her-webinars-winter-edition-2022-contureaza-viitorul-noilor-generatii


→ Extinderea platformelor unde activăm și creșterea numărului de
persoane la care ajungem. Cu precădere, Instagram și LinkedIn,
deoarece am înregistrat deja succese mari pe TikTok!

→ Parteneriate de încredere și de durată cu ONG-uri, companii, instituții
de stat și universități;

→ Dezvoltarea unui program de mentorat, sub formă de matching a
urmăritorilor cu mentori din echipa HTR, alumni și foști parteneri; 

→ Colaborări cu asociații studențești pentru conferințele și evenimentele
pe subiecte specializate;

→ Extinderea rețelei de parteneri a organizației.

OBIECTIVE PENTRU 2023
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     @hertimeromania 
     Her Time România
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