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 CAPITOLUL I  
IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

Traficul de persoane reprezintă o gravă încălcare a drepturilor fundamentale, un 
fenomen pe scară largă la nivel global, însă doar un număr limitat de victime sunt 
identificate și beneficiază de serviciile de asistență necesare reintegrării în societate. 

Identificarea victimelor traficului de persoane reprezintă procesul de constatare 
a faptului că o persoană este victimă a traficului de persoane. Se poate realiza în mod 
formal, de către organele judiciare, în urma activităţilor de cercetare penală, precum şi de 
către furnizorii de servicii sociale, prin anchete sociale, dar şi în mod informal, prin 
analiza indicatorilor care pot oferi indicii referitoare la existenţa unui posibil caz de trafic 
de persoane.  

Identificarea presupune stabilirea unui prim contact cu persoana presupusă a fi 
victimă a traficului de persoane, analiza indicatorilor care pot ajuta instituţia/organizaţia 
care a venit în contact cu aceasta să determine existenţa unei posibile situaţii de trafic de 
persoane şi realizarea doar de către personal specializat a unui prim interviu care poate 
să stabilească prezenţa elementelor traficului de persoane. 

Aceast capitol își propune să vină în sprijinul organizațiilor și instituțiilor ce oferă 
servicii de identificare și asistență a victimelor traficului prin utilizarea unui sistem 
standardizat de screening al persoanelor care solicită asistență. 
 

1.1. Referirea catre organizațiile, instituțiile furnizatoare de servicii 
 

Victimele traficului pot fi aduse în atenția organizațiilor sau instituțiilor ce asigură 
servicii sociale printr-o mare varietate de părți interesate, printre care: 

Autoritățile publice, cum ar fi poliția, autoritățile de sănătate, serviciile sociale. 
ONG-urile. 
Altele, cum ar fi ambasade, biserici și organizații bisericești, avocați pentru 

drepturile omului. 
Persoane, cum ar fi alte victime, rudele sau prietenii victimelor. 
Clienții persoanelor traficate. 

 
Dacă o organizație sau o instituție vine în contact cu o victimă a traficului de 

persoane și nu este în măsură să îi ofere asistență sau să răspună tuturor nevoilor 
victimei, atunci acestea trebuie să depună orice efort necesar în vederea identificării și 
referirii victimei către o organizație / instituție care poate oferi asistența necesară. 
 
1.2. Scopul screening-ului 

Este important să se realizeze în mod corespunzător un screening al persoanelor 
referite ca victime ale traficului de persoane către organizațiile/instituțiile ce asigură 
asistență, pentru a vă asigura că acestea sunt într-adevăr victime ale traficului de 
persoane și nu migranții ilegali sau de alt tip, sau persoane aflate într-o situație de abuz 
sau de vulnerabilitate și care ar putea avea nevoie de asistență și/sau de protecție. 
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1.3. Limitări ale procesului de screening 

Organizația ce asigură servicii sau personalul instituției trebuie să țină cont de 
următoarele: 
 

• Procesul nu este și nu poate fi perfect și nu poate garanta împotriva erorilor de 
evaluare a unei presupuse victime a traficului de persoane. 

• Procesul, așa cum este prezentat mai jos, are la bază o abordare generalizată în 
ceea ce privește traficul de persoane și identificarea victimelor. 

• În funcție de contextul național, regional sau internațional, vor exista contradicții 
și excepții în legătură cu multe dintre punctele generale menționate mai jos, fiind 
important ca organizațiile ce furnizează servicii să adapteze condițiile generale la 
cele locale. 

• Procesul trebuie să fie privit ca un cadru general de identificare ce poate fi 
îmbunătățit cu ajutorul organizațiilor locale furnizoare de servicii, prin experiența 
acestora, cunoașterea fenomenului de trafic de persoane din țara în cauză, precum 
și prin legăturile acestora cu victimele traficului de persoane. 

 
1.4. Indicatori în evaluarea anterioară interviului 
 

Procesul de screening constă în două etape: 
Evaluarea unei game de indicatori anterior intervievării persoanei. 
Interviul cu persoana în cauză constă într-un set de întrebări referitoare în special 

la recrutare, transport și exploatare, ca faze ale traficului de persoane la care aceasta fost 
victimă.  
 

Indicatori pentru identificarea victimelor traficului de persoane 

Indiferent de locul identificãrii şi de instituţia sau organizaţia care a venit în prim 
contact cu victima, urmãtorii indicatorii pot fi luaţi în calcul pentru identificarea unei 
posibile victime a traficului de persoane. 
 

Sex 
Traficul în scopul exploatãrii sexuale este considerat a fi cea mai rãspânditã formã 

a traficului de persoane, ce afecteazã, în principal, persoanele de sex feminin, adulţi şi 
copii. Totuşi, existã şi victime ale traficului de persoane de sex masculin, în special 
adolescenţi. De aceea, evaluarea indicatorilor de vârstã şi sex trebuie sã fie realizatã 
împreunã sau în interdependenţã pentru o mai bunã identificare a victimelor traficului 
de persoane sau a tipului de exploatare la care acestea au fost supuse. 
 

Vârsta 
Cu cât este mai în vârstã persoana, cu atât este mai puţin probabil cã ar putea fi un 

caz de trafic în scopul exploatãrii sexuale, care constituie în continuare principala formã 
de exploatare. Aceeaşi regulã se aplicã şi traficului în scopul exploatãrii prin muncã. 
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Caracteristicile Sociale 
Identificarea victimelor traficului de persoane trebuie sã urmãreascã în egalã 

mãsurã identificarea anumitor factori care au condus sau au contribuit la intrarea 
persoanei în procesul traficului de persoane. Traficanţii se bazeazã pe manipularea 
urmãtorilor factori: sãrãcia, discriminarea şi lipsa de oportunitãţi de angajare sau 
educaţie, marginalizarea socialã, neglijenţa şi abuzul din partea familiei, insuficienta 
cunoaştere a drepturilor, obligaţiilor şi reglementãrilor din domeniul migraţiei şi al 
accesului la libera circulaţie. 
 

Documentele 
Lipsa documentelor de identitate personale sau prezenţa lor între bunurile 

persoanelor bãnuite de sãvârşirea infracţiunii de trafic de persoane ori prezenţa unui 
document de cãlãtorie temporar la reîntoarcerea în ţarã a unei persoane poate sã 
constituie un indiciu în identificarea unei posibile victime a traficului de persoane. 
Totodatã, utilizarea unui alt nume sau a unui apelativ de cãtre persoana identificatã şi 
folosirea unui/unor act(e) de identitate sau document(e) de cãlãtorie alterat(e) sau 
falsificat(e) pot sã constituie un indiciu suplimentar pentru constatarea unei posibile 
situaţii de trafic. 
 
Locul în care a fost găsită / identificată sau locul unde s-a aflat anterior persoana 

Locul în care persoana a fost gãsitã sau s-a aflat anterior identificãrii de cãtre o 
instituţie ori organizaţie constituie un indiciu important, de exemplu: anumite zone, fie 
de la periferie, fie din oraş, cunoscute ca fiind locuri unde se oferã sau se cumpãrã servicii 
sexuale, cluburile de noapte sau hotelurile, gãrile ori punctele de trecere a frontierei. 
 

Circumstanțele în care a fost identificată victima 
De exemplu: modul de trecere a frontierei a constituit în trecut un indicator 

important în identificarea unei posibile victime a traficului de persoane sau în gãsirea 
unor femei în urma unor razii efectuate de cãtre organele de poliţie într-un apartament 
deţinut de persoane despre care se ştie cã sunt implicate în activitãţi de proxenetism sau 
persoanele fãrã documente de identitate şi care nu cunosc foarte bine locul în care se aflã, 
identificate în urma unei razii, persoanele în compania cãrora se aflã sau cele care au fost 
gãsite în condiţii mizere, fãrã bani asupra lor, deşi din declaraţiile lor reiese faptul cã se 
aflau în locul respectiv pentru a munci, dar nu cunosc oraşul/locul în care se aflã, pot sã 
constituie indicii care sã determine luarea în considerare a unui posibil caz de trafic de 
persoane. 
 

Semne care pot indica prezența unui abuz 
Orice semn al unei traume fizice sau psihice poate constitui un indiciu pentru 

identificarea ori diferenţierea unui caz de trafic de persoane. Victimele traficului de 
persoane, spre deosebire de victimele traficului de migranţi, sunt supuse unor forme de 
abuz şi constrângere ale cãror consecinţe pot fi documentate şi utilizate, inclusiv în 
vederea probãrii sãvârşirii infracţiunii de trafic de persoane. Astfel, persoana identificatã 
poate sã prezinte diferite echimoze, plãgi care pot fi semnele unui posibil abuz fizic sau 
sã reclame cã a fost supusã abuzului sexual. Totodatã, persoana identificatã poate sã fie 
apaticã, absentã, sã dea impresia cã nu înţelege foarte clar ceea ce i se cere ori ceea ce i se 
explicã, sã izbucneascã în plâns de fiecare datã când este abordatã sau sã aibã dificultãţi 
în a-şi reaminti cu exactitate ce i s-a întâmplat. Pot exista şi situaţii în care persoana 
identificatã/presupusa victimã a traficului de persoane sã reacţioneze cu neîncredere şi 
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chiar iritare faţã de cei care au intervenit în scoaterea ei din mediul în care se afla şi sã 
nege chiar situaţia de abuz în care s-ar fi aflat. 
 

Evaluarea, respectiv opinia unei alte instituții, organizații 
Opinia şi evaluarea realizatã de cãtre o altã instituţie/organizaţie implicatã în 

lupta antitrafic sau cu atribuţii legale în domeniu trebuie luate în considerare în procesul 
identificãrii şi referirii pentru asigurarea continuitãţii şi transparenţei procesului 
decizional. 
 

Fiecare dintre aceşti indicatori, dacã ar fi consideraţi separat sau prezenţa lor ar fi 
evaluatã independent unul de celãlalt, ar putea conduce la identificarea altor categorii de 
victime ori situaţii. De aceea, când se are în vedere un posibil caz de trafic de persoane, 
este importantã urmãrirea tuturor indicatorilor în momentul evaluãrii. Totodatã, aceşti 
indicatori trebuie folosiţi în scopul semnalãrii unei posibile situaţii de trafic şi iniţierii 
mecanismului de referire şi nu se vor substitui modalitãţilor de investigare a infracţiunii 
de trafic de persoane. 
 

Chiar dacã identificarea formalã (respectiv, intervievarea detaliatã) nu poate fi 
realizatã într-o fazã iniţialã sau ulterioarã stabilirii unui prim contact, se va face o analizã 
pe baza indicatorilor prezentaţi în anexa la prezentul mecanism naţional. Dacã în urma 
analizei efectuate se constatã existenţa unui posibil caz de trafic de persoane, presupusa 
victimã a traficului de persoane va beneficia de o perioadã de recuperare şi reflecţie de 
pânã la 90 de zile. 
 
 
 
 

Intervievarea victimelor traficului de persoane 
Constituie modalitatea formalã de identificare a unei victime a traficului de persoane. 
 
Considerații speciale privind intervievarea minorilor 
• Victimele copii ar trebuie să fie intervievate doar de către personalul instruit 

corespunzător cu privire la nevoile speciale și drepturile copiilor. Dacă este posibil, 
copiii victime ar trebui să fie intervievați de către personalul de același sex. 

• Aflați cât mai multe lucruri posibile despre cazul copilului înainte de interviu și 
realizați o introducere clară și prietenoasă (de exemplu, vorbind despre ceva cu 
privire la care copilul este familiarizat poate ajuta la stabilirea unei relații). 

• Creați un spațiu sigur și confortabil pentru conversație (inclusiv jucării, cărți, jocuri, 
etc, pentru a ajuta la construirea unei relații cu acesta). 

• Stabiliți un raport cu copilul discutând sau făcând anumite lucruri care nu sunt legate 
de experiența acestuia de persoană traficată (de exemplu, discutați despre lucruri cu 
care copilul este familiarizat, jucați jocuri). 

• Acordați discuției timp suficient și nu va grăbiți. 
• Păstrați un aer simplu și informal (de exemplu, nu-l lăsați să presupună că este 

interogat și nu insistați pentru răspunsuri). 
• Folosiți un limbaj adecvat și pe înțelesul copilului (acordați atenție termenilor pe 

care copilul îi utilizează). 
• Explicați lucrurile într-o manieră în care copilul le poate înțelege cu ușurință (folosiți 

materiale vizuale ori de câte ori este posibil). 
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• Întrebările trebuie să fie adaptate vârstei și capacității mentale a copilului. 
• Începeți cu întrebări deschise, care să permită copilului să se exprime personal. 

Evitați întrebările directe, cum ar fi "Persoana te-a abuzat?", și folosiți cât mai mai 
multe întrebări deschise, cum ar fi, "Ce a făcut persoana?" 

• Nu urmăriți și nu insistați pentru  detalii atunci când copilul afirmă că a spus tot ce 
știe. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere faptul că un copil nu va da o anumită 
informație dacă nu adresați întrebarea corectă, ci va da răspunsul pe care acesta 
crede că intervievatorul vrea să-l audă. 

• Intervievarea minorilor ar trebui să aibă loc în prezența unui părinte. În cazurile în 
care acest lucru nu este posibil, dacă se cunoaște sau se suspectează implicarea 
familiei în traficul cu persoane, atunci interviul se va realiza în prezența unui tutore 
instruit, a unui psiholog sau asistent social. 

• Încheiați interviul dând asigurări copilului că este bine și că veți fi disponibil ori de 
câte ori are nevoie să vorbească din nou. 

 
Interviul de screening este destinat identificării victimelor traficului de persoane: 

•  Înregistrarea și datele cazului 
•  Faza de recrutare 
•  Faza de transportare 
•  Faza de exploatare  
•  Materiale coroborative suplimentare 
•  Decizia 

 
 

MODEL 

FORMULAR PENTRU INTERVIUL DE SCREENING 

 

NUMELE ORGANIZAȚIEI / INSTITUȚIEI 

DATELE DE ÎNREGISTRARE 

 
Nume 
Sex 
Data nașterii 

 
Naționalitatea 
Țara de naștere 
Locul nașterii 
 

 
DATE DE CAZ 

 
Tipul organizației/instituției de referire 
Numele și locația 
Data screening-ului 
Locația screening-ului  
Numele intervievatorului 
Limba intervievatului 
Numele interpretului (în cazul în care victima este un străin) 
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RECRUTAREA 

 
1. Cum s-a inițiat contactul între persoană și recrutorul acesteia? 

(contact personal, ziare de publicitate/Internet/vândut de un membru al 
familiei/alte situații (specificați) 

2. Ce fel de muncă a crezut persoana în cauză că urma să presteze după sosirea la 
destinația finală? 

(au part / baby-sitter / lucrări agricole / cerșetorie / alte forme de 
infracțiuni minore / lucrători sexuali / altele (specificați) 

3. Care este salariul promis persoanei? 
4. Persoana a plătit un avans recrutorului? Dacă da, ce sumă? 
5. Persoana a fost transportată cu forța din țara de origine sau către o altă locație 

din țară cu scopul de a fi exploatată? 
 

 
TRANSPORTAREA 

 
1. În cazul în care costurile de deplasare au fost suportate înainte de plecare, cine 

le-a plătit? 
2. Precizați mijloacele de transport utilizate. 
3. Persoana a folosit propriile documente de identitate sau documentele false ce 

i-au fost furnizate? 
4. Unde sunt acum documentele de identitate? 
5. Persoana a stat într-o țară de tranzit? Dacă da, în ce activități s-a implicat în 

această țară? 
 

 
EXPLOTAREA 

 
1. În ce tip de activitate a fost implicată persoana de la momentul ajungerii în țara 

de destinație finală? 
2. Cât de curând după sosirea la destinația finală a început această activitate? 
3. Persoana a fost forțată să se angajeze în activitate împotriva voinței acesteia? 

Dacă da, cum? 
4. Câți bani a câștigat din această activitate? 
5. I s-a permis persoanei să păstreze câștigurile? 
6. Presupusa victimă a trebuit să ramburseze o datorie 

recrutorilor/transportatorilor/exploatatorilor? Dacă da, ce sumă și pentru ce? 
7. Care era gradul de libertate de circulație a persoanei (total 

interzisă/însoțită/fără restricții)? 
8. Care au fost condițiile de exploatare? 

      Lucru excesiv? 
      Cu limite / fără libertate de alegere 
      Amenințări constante / 
      Agresiuni fizice 
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MATERIALE COROBORATIVE  

 
Materiale coroborative suplimentare 
• Rapoartele poliției sau rapoartele de imigrare; 
• Orice documentație/document de călătorie; 
• Carduri de imigrare pentru plecare/debarcare; 
• Rapoarte cu privire la orice tratament medical administrat pentru orice tip de 

leziune anterior referirii și tratării persoanei în cauză în cadrul procesului de 
asistență; 

• Copii ale contractelor de muncă sau copii ale anunțului inițial; 
• Note de jurnal, scrisori scrise de către victimă;  
• Mărturiile martorilor; 
• Fotografii cu privire la situația de exploatare; 
• Analize medicale sau psihologice. 

 
 
DECIZIA 

 
1. Este persoana în cauză o victimă a traficului de persoane? 
2. Este persoana eligibilă pentru a primi asistență? 

     Dacă da, ce fel de asistență? 
     Dacă nu, de ce? 

3. Persoana a refuzat asistența? Dacă da, de ce? 
4. Alte observații (dacă este cazul) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 7 

 



CAPITOLUL II 
ASISTENȚA PENTRU REINTEGRAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE 

PERSOANE 
 
 
2.1 Sechelele fizice și psihologice ale victimelor traficului de persoane 
 

De obicei, victimele traficului de persoane suferă traume fizice și psihice severe ca 
urmare a violențelor, violulrilor, amenințărilor, dependențelor, precum și a altor mijloace 
la care traficanții recurg pentru a-și controla victimele. 

 “Traumă” înseamnă rană. Atât medicina, cât și psihologia definesc trauma ca o 
tulburare fizică sau psihică majoră, inluzând aici amenințări cu moartea sau asupra 
integrității fizice. Trauma presupune un contact direct cu o formă de violență sau cu 
moartea. 

Un “eveniment traumatic” este un eveniment care provoacă traume psihice sau 
fizice. În fața unui astfel de eveniment, răspunsul imediat al corpului și al minții este acela 
de a lupta pentru supraviețuire. Din punct de vedere comportamental, acesta se traduce 
prin răspunsuri de tipul: “luptă, fugi sau îngheață”.  

Un eveniment traumatic sever adesea schimbă modul în care supraviețuitorii 
percep lumea din jurul lor. Ei pot pierde sentimentul de siguranță și se pot simți 
vulnerabili și neajutorați. În cazul în care evenimentul implică acte de violență și intenția 
de a face rău, atunci încrederea în  persoanele din jur se poate pierde iar viața socială este 
puternic afectată. Contactul direct cu violența (persoane violente sau violențe provocate 
de o persoană) este considerat cea mai gravă formă a traumei cu impact pe termen lung. 

Simptomele post-traumatice apar treptat. Acestea sunt caracterizate de retrăirea 
cu intensitate a traumei inițiale și sunt asociate cu eforturile simultane de evitare a 
reamintirii trecutului. Este foarte probabil ca încă de la început victima să simtă o 
excitabilitate crescută, să sufere de insomnie, hipervigilență sau tresare fără un motiv 
aparent. În cazul unor persoane, reacțiile intense din prima lună se vor reduce treptat, 
chiar dacă estea nu beneficiază de ajutor sau tratament.  

Pierderea sentimentului de securitate, a controlului și a încrederii conduc de 
obicei la depresie (tristețe profundă, pierderea motivației de a trăi, etc.) sau la anxietate. 
Un contact direct cu violența și moartea pot bântui victima mult timp prin retrăirea 
dureroasă e evenimentului în vise sau în viața de zi cu zi (proces care mai este denumit și 
intruziune). Deseori intruziunea este declanșată de reamintiri care îl pot determina pe 
supraviețuitor să evite tot ceea ce ar putea avea legătură cu un anumit eveniment 
traumatic pe care îl are în minte (evitare). Factorii ce determină intruziunea vor fi 
denumiți în acest manual “trigger - factori de declanșare”. Victimele  pot simți o inhibare 
a senzațiilor corpului, pot resimți amorțeli sau se pot afla în imposibilitatea de a-și 
reaminti evenimentele traumatice. Deseori apare și o stare de excitare crescută. Victimele 
pot fi tot timpul într-o stare de hipervigilență, tresar la orice zgomot, nu dorm bine, sunt 
iritabili sau le este greu să se concentreze sau să-și amintească lucruri din trecut (stare 
de hiper-excitare).  
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Dacă victimele traficului de persoane sunt lipsite de sprijin și consiliere, atunci 
aceste reacții pot dura luni sau chiar ani. Psihiatrii numesc această stare “tulburare de 
stres post-traumatică” (PTSD). 

În cazul tulburării post-traumatice severe, există trei tipuri de simptome: 
• intruziunea: amintiri intruzive, flashback-uri, coșmaruri; 
• evitarea: situații în care se evită reamintirea traumei suferite; 
• modificări ale stării de excitare (hiper sau hipo): o persoană se sperie ușor, este 

tensionată și are accese de furie, sau este inactivă și deprimată. 
Este foarte probabil ca persoanele care au trecut prin traume să resimtă o stare 

apăsătoare  de anxietate și tristețe, sentimente de inutilitate și lipsă de speranță. Scopul 
intervenției noastre este acela ca persoanele victime să își poată redobândi sentimentul 
de control, să învețe să-și dezvolte abilitățile de supraviețiuire ajutându-le să-și 
redobândească încrederea și să-și reconstruiască relațiile sociale.  
 
2.2 Reabilitarea, recuperarea și reintegrarea victimelor traficului de persoane 
 

Factorii critici în reabilitare, recuperare și reintegrare includ vârsta victimelor, 
sănătatea fizică și psihică, experiența profesională, viața de familie, cultura, durata de 
exploatare, precum și percepția traumelor suferite și perspectivele de viitor ca foste 
victime ale traficului de persoane. Recuperarea, reabilitarea și reintegrarea victimelor 
traficului de persoane pe termen lung poate implica identificarea unor oportunități 
educaționale și economice, precum și asistență psiho-socială de lungă durată. 
 
NORVEGIA: Pentru Norgevia, asistența în vederea reintegrării victimelor traficului de 
persoane nu constituie o problemă, deoarece în Norvegia nu există trafic intern de persoane 
și Norvegia nu este o țară de origine a victimelor care se reîntorc. În Norvegia, integrarea 
victimelor întotdeauna ia forma acordării de azil sau a permisiunii de ședere din alte motive 
decât ca urmare a traficării (reuniune familială, din motive umanitare, etc.), iar programele 
sunt asigurate de către autoritățile de imigrare. 

 
NORVEGIA: Există o serie de centre (sheltere) special destinate victimelor traficului de 
persoane. Unul dintre acestea este Centrul Lauras Hus din Oslo, unde există personal de 
specialitate 24/24 iar victimele pot fi cazate o perioada îndelungată de timp (au existat 
cazuri de victime cazate pe durata mai multor ani).Victimele beneficiază de sprijin în 
accesarea cursurilor de limba norvegiană, în identificarea unui loc de muncă în cazul celor 
care au drept de sedere în respectiva țară. 

 
Îngrijirea medicală / psihologică 

Este posibil ca multe dintre victime să se confrunte cu anumite probleme de 
sănătate ca urmare a relelor tratamente și a exploatării la care au fost supuse pe durata 
traficării. 

Printre aceste probleme de sănătate se includ HIV/SIDA, boli cu transmitere 
sexuală, vătămări corporale, traumatisme, stres și frică; așadar, starea de sănătate fizică 
și mentală a victimei ar trebui considerată o prioritate. Victima trebuie supusă unui prim 
control medical, chiar dacă pare să fie într-o stare de sănătate perfectă. 
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Cu toate acestea, înainte de realizarea oricărui test sau administrarea oricărui 
tratament, furnizorii de servicii trebuie întotdeauna să obțină în prealabil 
consimțământul informat și  scris în mod voluntar de către victimă, cu excepția situațiilor 
de urgență în care se impun măsuri de salvare a vieții iar victima nu este în măsură să-și 
ofere consimțământul. 

Astfel, este esențial să se realizeze un prim control medical înainte de acordarea 
asistenței directe în vederea determinării istoricului medical al victimei, precum și a 
stabilirii stării de sănătate, cu observarea simultană a oricăror semne de violență/leziuni 
suferite. 

Controlul medical inițial stabilește dacă este sau nu nevoie de alte investigații sau 
dacă este nevoie de acordarea unui tratament medical și eventual durata acestuia. 

Satisfacerea nevoilor de sănătate ale victimelor include tratarea oricăror leziuni 
sau probleme cronice rezultate în perioada de traficare, precum și monitorizarea stării 
generale de sănătate a pacientului. 

Reabilitarea se concentrează mai mult pe starea psihologică a pacientului. La mult 
timp după tratarea leziunilor fizice, o victimă a traficului de persoane poate continua să 
se lupte cu probleme de ordin psihologic. Este vital ca astfel de victime să beneficieze de 
sprijin psihologic corespunzător pentru a le ajuta să depășească aceste obstacole. Este 
posibil ca unele dintre aceste victime să solicite, de asemenea, asistență psihiatrică, 
precum evaluare, medicație și monitorizarea problemelor psihice care pot fi precedente 
perioadei traficării sau care s-au dezvoltat ulterior. (Aceste afecțiuni psihice pot include 
depresie severă, psihoză și ideație suicidară.) 

 
Asistența psiho-socială 

Consilierea și suportul psiho-social pot ajuta victimele traficului de persoane să se 
elibereze de anxietate și depresie și să-și reconstruiască încrederea în sine. 

Idei ce vor fi luate in considerație: 
• Este important să se ia în considerație faptul că multe victime ale traficului de 

persoane  au experimentat traume sau situații de abuz chiar înainte de a fi 
traficate. Evenimente anterioare traficării, la care se adaugă experiența de 
traficare în sine își lasă amprenta asupra sănătății mentale a victimei. 

• Strategiile de intervenție și programele de asistență trebuie să se bazeze pe o 
înțelegere a experienței psihologice dureroase a victimelor și trebuie să se 
concentreze pe recuperarea completă, simultan cu restabilirea unei vieți normale 
a acestora. 

• Sprijinul psihosocial poate include consiliere psihologică și vindecarea traumelor 
suferite. Consilierea trebuie să se realizeze  numai de către personalul (de 
specialitate) instruit în mod corespunzător.  

• Pentru majoritatea victimelor, ședințele de consiliere se concentrează pe strategii 
de rezolvare a problemelor, precum și pe mecanisme de adaptare în legătură cu 
următoarele probleme: 

 recuperarea stabilității emoționale, fizice și a bunei stării de sănătate; 
 protejarea de traficanți a victimei și a membrilor familiei acesteia; 
 cooperare cu agențiile de aplicare a legii în procedurile judiciare 

împotriva traficanților; 
 dacă și cum să contacteze membrii familiei pentru a reveni la familie sau 

în comunitatea din care fac parte, în cazul în care aleg să se întoarcă; 
 reacția probabilă a familiei și a comunității în ceea ce privește absența și 

posibila revenire a victimei; 
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 intervalul de timp necesar pentru finalizarea formalităților pentru 
procesarea documentelor și procedurile legale relevante; 

 unde și cu cine să locuiască; 
 alte forme de asistență necesară. 

 
Educație și formare profesională 

Este posibil ca unele victime să fi renunțat la școală sau la instruire, situație care 
le reduce drastic șansele în găsirea unui loc de muncă pe viitor. Sprijinirea victimelor în 
ceea ce privește completarea educației/formării întrerupte trebuie întotdeauna 
considerate o prioritate.  

În colaborare cu autoritățile naționale (Ministerul Învățământului, inspectoratele 
școlare și unitățile de învățământ, ONG-uri) furnizorul de servicii poate facilita 
reînscrierea victimei în sistemul de învățământ, inclusiv la cursuri de alfabetizare pentru 
adulți și poate include victima în diverse programe de formare, cum ar fi înscrierera în 
învățământul primar/gimnazial gratuit, în programe de burse și granturi educaționale în 
scopul asigurării sprijinului financiar pentru educație. 

În cazul în care educația este o opțiune a victimei, aceasta trebuie să se înscrie în 
instituția de învățământ situată în apropierea reședinței, ca parte a planului de 
reintegrare a acesteia. În cazul în care nu există instituții de învățămînt corespunzătoare 
în apropierea reședinței victimei, atunci se va lua în considerație relocarea temporară cu 
monitorizare regulată. 

Formarea profesională este un element important în planul de reintegrare, 
deoarece contribuie la asigurarea sustenabilității procesului de reintegrare prin 
creșterea șanselor de angajare în muncă a victimei, precum și prin creșterea încrederii 
acesteia în sine și îmbunătățirea deprinderilor generale de viață. 

Furnizorii de servicii trebui să asiste victimele în funcție de vârsta lor în 
construirea de obiective realiste de angajare în muncă în funcție de abilitățile, 
aptitudinile, nivelul educațional, precum și de oportunitățile de angajare disponibile 
local. Așadar, eforturile trebuie concentrate în direcția asigurării unei formări 
profesionale necesare în vederea atingerii acestor obiective. 

Formarea profesională trebuie să vizeze dobândirea abilităților necesare în 
vederea angajării pe piața forței de muncă, iar aceasta trebuie adaptată de la caz la caz, 
ținând cont de vârsta victimei, de competențele și de abilitățile sale. 
 

Asistența juridică 
Victimele traficului de persoane au nevoie de justiție și apărare pentru a se asigura 

că drepturile lor sunt respectate. Cele mai multe dintre victime au posibilități financiare 
limitate, cu puține cunoștințe, cu capacitate limitată de înțelegere a legislației în domeniu 
și cel mai des nu știu cum să-și caute dreptatea. Ca atare, de cele mai multe ori aceste 
persoane au nevoie de asistență juridică. 

Deoarece traficul de persoane este o infracțiune împotriva statului dar și o 
încălcare a drepturilor omului, asistența juridică este necesară atât în procedurile penale 
cât și în cele civile. 

În cel mai scurt timp posibil victimele trebuie să fie informate cu privire la 
procesul juridic, inclusiv cu privire la procedurile civile și penale. Victimele traficului de 
persoane trebui să fie informate cu privire la importanța cooperării cu agențiile de 
aplicare a legii, posibilele riscuri ce pot decurge, rolul lor în calitate de martor, precum și 
cu privire la posibilitatea de protecție în timpul desfășurării anchetei și procesului. Cu 
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toate acestea, cooperarea cu organele de drept nu trebui să se raporteze la asistență și 
vice-versa. 

De cele mai multe ori, victimele nu își cunosc drepturile și obligațiile și este 
important ca acestea să fie informate cu privire la posibilitatea intentării acțiunilor civile 
împotriva traficanților, a returnării bunurilor lor și a obținerii de compensații pentru 
prejudicii, vătămări corporale și daunele suferite în timpul traficării. 

Este posibil ca victimele care depun  mărturie împotriva traficanților să necesite 
consiliere suplimentară și sprijin înainte, în timpul și după depunerea mărturei. 
Furnizorii de servicii trebuie să organizeze ședințe speciale de consiliere pentru a aborda 
aceste probleme. 

Trebuie luate toate măsurile ca serviciile în beneficiul victimei ce sunt puse la 
dispoziție pe parcursul procesului legislativ să evite producerea de traume secundare și 
să asigure cooperarea și participarea eficientă a victimei pe tot parcursul procesului. 

Siguranța victimelor și a familiilor lor trebuie în permanență avute în vedere, fiind 
în  responsabilitatea directă a agențiilor de aplicare a legii. Anchetatorul, în colaborare cu 
alte părți interesate, în special cu cele de asistență socială și autoritățile locale/regionale 
de administrație trebuie să se ocupe în mod continuu de gestionarea riscurilor pentru a 
garanta siguranța victimelor sau a familiilor acestora pe parcursul procesului juridic. 

Furnizorii de servicii implicați în asistarea victimelor pe parcursul procesului 
juridic sunt încurajați să coopereze cu organele de drept și să împărtășească orice 
informație în legătură cu acest caz sau posibilele amenințări la adresa victimelor. Cu toate 
acestea, informațiile trebuie să fie împărtășite numai pe baza principiului nevoii de 
cunoaștere iar furnizorii de servicii nu trebuie obligați să dezvăluie nicio informație 
organelor de drept, prin constrângere sau alte metode lipsite de etică.  
 

O persoană capabilă să depășească obstacolele trebuie să înfrunte sentimentele de 
inutilitate și neputință, care pot include disperare și furie. Recuperarea poate însemna 
acceptarea trecutului dureros, a oportunităților sau a timpului pierdut. 
 

În recuperare, baza este foarte importantă. Continuarea studiilor sau implicarea 
în muncă pot avea efect terapeutic pozitiv prin creșterea stimei de sine, care este foarte 
scăzută în cazul victimelor traficului de persoane. Autodezvoltarea continuă presupune 
focalizarea pe îndeplinirea lucrurilor pozitive pentru sine pentru dezvoltarea personală. 
 
NORVEGIA: În Norvegia se acordă o atentie deosebită serviciilor de asistență juridică, 
existând o serie de avocați specializați. În România în general majoritatea victimelor 
beneficiază de avocați din oficiu care au un volum foarte ridicat de muncă ( preluând nu 
doar cazuri având ca obiect infractiunea de trafic de persoane ci și alte dosare având ca 
obiect juridic multiple alte infracțiuni) și care sunt plătiți necorespunzător în raport de 
volumul de muncă depus. În Norvegia înainte de a se decide dacă raporteaza sau nu cazul, 
victima traficului de persoane, are dreptul la 3 ore de consiliere juridică din partea unui 
avocat, serviciile juridice urmând să fie plătite de stat; în măsura în care sunt necesare mai 
mult de 3 ore de consiliere gratuită avocatul efectuează o notă justificativă în acest sens. În 
etapa judecatorească victima va beneficia de serviciile unui avocat specializat în astfel de 
cazuri, care va fi plătit prin decizia curții, inclusiv i se vor deconta cheltuielile cu transportul 
în măsura în care pe durata procesului acesta ar trebui să se deplaseze dintr-o zonă în alta 
a țării. 
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Reintegrarea 
De cele mai multe ori, reintegrarea victimelor traficului de persoane este un 

proces pe termen lung, dificil și complex. Este diferit pentru fiecare victimă, și implică nu 
numai victima, ci și mediul și comunitatea în care se reintegrează. 

Pot fi luate în considerație mai multe potențiale abordări de reabilitare 
multidisciplinară. Abordarea individuală a victimei traficului de persoane va depinde de 
circumstanțele și nevoile unice ale acestora. Printre posibilele abordări se includ: 

• consiliere psihologică (pe termen scurt sau lung) 
• asistență medicală individuală în vederea tratării afecțiunilor fizice, ameliorării 

durerii, redobândirii mobilității 
• sprijin ocupațional 
• asistență socială 
• integrare în cadrul comunității 
• grup de lucru 
• asistență juridică și sprijin în probleme juridice 

 
Principului victimei în centrul atenției / centrată pe victimă 

Este extrem de important ca în lucrul individual al practicienilor cu victimele 
traficului de persoane să aibă în centrul atenției victima. Datorită complexității și 
varietății nevoilor victimelor traficului de persoane este nevoie de abordarea unei 
reabilitări multidisciplinare ce cuprinde mai multe tipuri de intervenții. Victima este cea 
care decide tipul de intervenție pe care îl primește. 

Intervenția care are victima în centrul atenției presupune ca practicianul să 
asculte victima și să îi ofere sprijin în vederea luării deciziilor personale. Victima se află 
în permanență în centrul intervenției, având un rol activ în luarea deciziilor cu privire la 
sprijinul pe care îl primește și în stabilirea ritmului de lucru. O astfel de activitate 
desfășurată în mod profesional sprijină victima  în luarea celor mai bune decizii în funcție 
de nevoile și dorințele acesteia, și nu decide în numele ei. 
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Inventarul nevoilor victimei 

 
Din punctul de vedere al intervievatorului, care este starea victimei cu privire la: 
Sănătate: excelent__bun__satisfăcător___nesatisfăcător__extrem de nesatisfăcător__ 
Educație: excelent__bun__satisfăcător___nesatisfăcător__extrem de nesatisfăcător__ 
Situația familială: excelent__bun__satisfăcător___nesatisfăcător__extrem de 
nesatisfăcător__ 
Opțiuni de lucru: excelent__bun__satisfăcător___nesatisfăcător__extrem de 
nesatisfăcător__ 
Persoana are nevoie de:  

• Asistență de urgență ___ 
• Adăpost ___ 
• Îmbrăcăminte ___ 
• Screening medical ___ 
• Îngrijire medicală ( pe termen lung/scurt) ___ 
• Asistență psihosocială ___ 
• Asistența juridică ___ 
• Asistență de reintegrare ___ (marcați cele mai importante 3 aspecte) 
• Formare profesională (specificați) ___ 
• Educație informală ___ 
• Educație formală ___ 
• Reîntregirea familiei ___ 
• Sprijin pentru familie (specificați) ___ 
• Consiliere privind începerea de mici afaceri ___ 
• Altele (specificați) ___ 

Victima dorește să fie asistată? Da/ Nu 
Victima dorește să se reintegreze în familie? Da/ Nu 
Este posibilă reîntregirea familiei? (de exemplu, victima dorește reintegrarea în 
familie? familia este dispusă să reprimească victima? familia a fost sau nu implicată în 
procesul de traficare? Există sau nu riscul de retraficare a victimei?) Da / Nu 
Dacă nu, care este opțiunea preferată? ________________ 

• Tipurile de asistență asigurate de furnizorul de servicii (marcați toate 
elementele care sunt/vor fi asigurate): 
- Adăpost ___ 
- Îmbrăcăminte ___ 
- Screening medical ___ 
- Îngrijire medicală (pe termen scurt/lung) ___ 
- Asistență psihosocială ___ 
- Asistența juridică ___ 
- Formare profesională (specificați) ___ 
- Educație informală ___ 
- Educație formală ___ 
- Reîntregirea familiei ___ 
- Sprijin pentru familie (specificați) ___ 
- Consiliere privind începerea de mici afaceri ___ 
- Altele (precizați) ___ 

 

 
Pagina 14 

 



2.3. Procesul de reabilitare multidisciplinară 
 

Procesul de reabilitare multidisciplinară durează în timp și adesea necesită mai 
multe intervenții. 

Obiectivul general al reabilitării este acela de restabilizare a victimei care a 
supraviețuit traficului de persoane și familiei acesteia (dacă este posibil). Există o serie 
de aspecte implicate în procesul de reabilitare a victimei supraviețuitoare. 

1. Un prim aspect este lucrul cu victimele în vederea promovării sănătății și 
bunăstării lor. Specialistul poate să realizeze acest lucru prin sprijinirea victimei 
în accesarea serviciilor de sănătate (cum ar fi sprijinul pentru înregistrarea la un 
medic de familie, încurajarea discutării cu medicul de familie a problemelor de 
sănătate și susținerea victimei în fața medicului de familie, dacă este necesar). 

2. Sprijinul psihologic reprezintă o altă componentă a procesului de reabilitare 
multidisciplinară a victimei. Acest lucru poate fi realizat printr-o multitudine de 
intervenții terapeutice tradiționale și alternative, în funcție de nevoile unice ale 
victimei. 

3. Cea de-a treia componentă în reabilitarea multidisciplinară o reprezintă lucrul 
terapeutic cu victima supraviețuitoare și cu familia acesteia, în vederea 
reinegrarii acesteia. Reabilitarea are loc în cadrul familiei, iar pentru victimă 
mediul familaial este important. 

4. Sprijinul practic sau asistența socială este cea de-a patra componentă în 
recuperarea multidisciplinară. Aceasta ar putea include asistență în obținerea de 
beneficii, asistență în vederea rezolvării problemelor ce țin de locuință, sprijinirea 
victimei împreună cu alți experti, agenții sau ONG-uri, acordarea de ajutoare 
financiare de urgență, hrană, îmbrăcăminte și sprijinirea copiilor la școală, etc. 

5. A cincea componentă a reabilitării multidisciplinare este reprezentată de lucrul cu 
supraviețuitorul, astfel încât acesta să devină autosuficient din punct de vedere 
economic. Acesta ar putea include sprijinirea victimelor în accesarea beneficiilor 
sau intrarea pe piața muncii sau înscrierea la cursuri de gestionarea banilor. 

6. Ultima componentă o reprezintă “justiția”. Aceasta ar putea include sprijinirea 
victimei în explorarea opțiunilor disponibile pentru a-și căuta dreptatea.  

 
Reabilitarea multidisciplinară: ce este și cum se realizează? 

Ce este? 
Reabilitarea multidisciplinară poate include intervenții care vizează persoana în 

sine, familia acesteia, precum și grupurile și comunitatea din care face parte. Aceste 
intervenții trebuie să răspundă unei serii de nevoi ale individului, și anume în plan fizic, 
emoțional/psihologic, practic și social; bazate pe sprijinul comunității, pe nevoile 
spirituale și culturale ale persoanei în cauză. Astfel, individul este perceput “holistic” sau 
ca o persoană integră, în contrast cu mai multe moduri tradiționale de percepție a unui 
client în care ar putea fi luate în considerație numai anumite aspecte ale persoanei. În cele 
mai multe modele tradiționale de lucru cu victimele, nevoile acesteia tind să fie evaluate 
în funcție de expertiza celui care lucrează cu victima; de exemplu, privind persoana din 
perspectiva “modelului medical” sau luând în considerație doar cerințele legale ale 
clientului, fără a ține cont de alte necesități ale acestuia. 
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Exercițiu: Câteva întrebări pentru discuțiile în grup 
 

1. Ce alți factori considerați că trebuie luați în considerație în planul de protejare, 
sprijinire și reabilitare a persoanelor traficate? (de exemplu, există factori 
culturali ce trebuie luați în considerație)? 

2. Odată ce copilul victimă este salvat, acesta trebuie reintegrat în familia sa? 
Dacă da, când? Dacă nu, de ce? 

3. Dacă un copil nu se poate reîntoarce la familiei sa, unde poate acesta să 
meargă? În cazul în care există mai multe posibilități de relocare a acestuia, 
care sunt factorii de care se ține cont în selectarea celei bune locații pentru 
copil? 

4. Este cunoscut faptul că, în plus față de nevoia de educație generală și de formare 
profesională, atât adulții cât și copii victime trebuie să-și dezvolte “deprinderi 
de viață”. Care considerați că sunt deprinderile de viață pe care victimele ar 
trebui să le învețe pentru a deveni persoane autonome și mai puțin vulnerabile? 

5. Care este rolul comunității în general, în raport cu persoanele (copii și adulți), 
care au fost traficate? 

6. Care credeți că ar trebui să fie rezultatul final al procesului de reabilitare? 
 

 
Cum se realizează? 
Preponderent, în asistenţa socială se recurge la două tipuri de echipe: 
 
1) echipa interdisciplinară, care include experții ce lucrează în cadrul unei singure 
instituţii (de exemplu, asistentul social, psihologul, asistentul medical, educatorul expert 
care lucrează într-un centru de plasament); 
2) echipa multidisciplinară, care include experți ce lucrează în instituţii diferite şi care 
pot contribui într-un moment dat la rezolvarea situaţiei unui beneficiar (de exemplu, 
poate include asistentul social, poliţistul, reprezentantul autorităţii tutelare, medic, 
avocat etc.). 
Coordonatorul echipei este, de regulă, asistentul social. El are datoria de a colecta 
informaţiile de la ceilalţi experți implicaţi şi de a le sintetiza în diferite documente 
necesare soluţionării problemei/problemelor beneficiarului. 
Orice interacțiune dintre un expert și un client trebuie să aibă în vedere sprijinirea 
vindecării. Acestea ar putea include intervenții terapeutice, rezolvarea problemelor 
juridice și sprijinirea clientului în vederea accesării resurselor comunitare și de asistență 
socială și a altor forme de ajutor practic. Astfel, avocații, medicii, asistenții sociali și 
prietenii apropiați deopotrivă trebuie să acționeze în scopul sprijinirii victimei. 
Există câteva principii cheie de “bune practici” relevante pentru toți expertii implicați în 
reabilitarea multidisciplinară care promovează vindecarea. Un astfel de principiu de 
bună practică este ca lucrul cu victimele traficului de persoane să aibă victima în centrul 
atenției sau abordarea centrată pe vicitmă. Acest lucru presupune ca specialistul să se 
consulte cu clientul său cu privire la ceea ce își dorește / are nevoie de la intervenție. 
Intervenția centrată pe victimă pune accent mai degrabă pe prioritățile clientului, decât 
pe obiectivele specialistului. În plus, expertul trebuie să lucreze cu clientul într-o manieră 
care să-l responsabilizeze și să-l încurajeze să ia decizii în tot ceea ce îl privește. 
Experiența traficului de persoane sau a altor forme de abuz poate cauza victimei un 
puternic sentiment de descurajare. 
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Exercițiu – Studii de caz 
 
„Pentru Valentina, fiica sa este cea mai mare minune care i s-a întâmplat în viaţă. Tatăl 
copilei este unul dintre zecile de clienţi pe care îi avea într-un bordel din Dubai, unde a 
fost forţată să se prostituieze. Bineînţeles că nu îşi dă seama care. Orfană de ambii părinţi, 
la numai 16 ani, Valentina a fost traficată în Turcia si apoi in Dubai. Nu avea atunci nici 
măcar certificat de naştere. La şcoală a mers numai datorită unei vecine, care era 
profesoară şi a insistat să fie şcolarizată. Valentina spune că părinţii ei nu munceau 
nicăieri, iar când găseau de lucru, ”luau plata în rachiu”. La 14 ani a fost nevoită să lase 
şcoala ca să muncească. După ce părinţii au murit, Valentina a ajuns pe drumuri. Fratele 
său mai mare şi concubina lui o alungau mereu de la casă. Zile întregi nu avea ce să 
mănânce, iar seara trebuia să caute adăpost. Asistentul social din sat, profesorii de la 
şcoală şi primăria nu au reacţionat în nicun fel la tragedia unui copil impus să înfrunte 
viaţa pe cont propriu. Aşa că propunerea unei cunoştinţe de a pleca peste hotare la muncă 
i s-a părut o salvare. În câteva zile i-au fost perfectate actele, i s-au cumpărat nişte 
hăinuţe, şi, în scurt timp, a ajuns în Turcia.  

(...) Din această experienţă s-a ales cu un avort si mai apoi cu o alta sarcina. „Multe din 
fetele nou-venite nu ştiau că din astfel de relaţii pot rămâne însărcinate, nimeni nu le 
spunea că ar trebui să se protejeze, nu li se dădeau prezervative. Aşa că multe rămâneau 
însărcinate. De fapt, dacă reuşeai să păstrezi sarcina în aşa fel ca nimeni să nu observe, 
aveai şansa să ajungi înapoi acasă, fără niciun ban. Dacă se afla despre situaţia lor erau 
aruncate în stradă. 

(...) Valentina a decis să păstreze copilul. Pentru că nu avea de ales a trebuit să muncească 
până în luna şaptea, tăinuind sarcina cât putea. (...) Datorită unor circumstanţe fericite 
a reuşit să ajungă acasă şi acum se află la un centru maternal. Femeia spune că va încerca 
să îşi refacă viaţa şi că nu va lua niciodată legătura cu rudele sale, de frică să nu se afle 
despre experienţa prin care a trecut.” Articol preluat partial de  la 
http://www.investigatii.md/index.php?art=641   

 
Nevoi identificate Măsuri recomandate Agenția de implementare 

/ ONG 
 
   
   
   
   
   
   
   
ASISTENȚA VICTIMELOR 
Cum vor fi coordonate 
aceste  acțiuni și de către 
cine? 
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Monitorizarea și evaluarea intervenții multidisciplinare 
Serviciile de tratament și reabilitare asigurate de echipa multidisciplinară pot 

înceta odată ce obiectivul a fost atins - ceea ce înseamnă că starea fizică, psihologică și 
bunăstarea socială a victimei sunt acum normale sau aproape de normal. 

Alternativ, este posibil ca și activitățile echipei să înceteze dacă eforturile acesteia 
nu au avut rezultatul scontat, sau dacă nu există șanse de îndeplinire a obiectivelor. Acest 
lucru se poate datora unor factori exteriori echipei. 

Acești factori pot include faptul că sistemul juridic nu susține acordarea unui 
tratament adecvat victimei sau că mecanismele responsabile de caz sunt structurate în 
mod ineficient, nefiind capabile să asigure tratamentul necesar. Ar putea exista și situația 
în care obiectivele nu au fost îndeplinite doar pentru că echipa nu a solicitat o expertiză 
suplimentară în scopul îndeplinirii obligațiilor. În acest caz, echipa ar trebui să decidă 
colaborarea cu alte organizații pentru a avea acces la expertiza tehnică necesară.  

Într-un alt scenariu, în cazul în care membrilor existenți ai echipei le lipsesc 
anumite aptitudini sau expertiza necesară, atunci există posibilitatea să se organizeze 
activități de instruire care să le consolideze competențele. Nu în cele din urmă, un alt 
mijloc de a acoperi lipsa de aptitudini și expertiză este acela de a invita experți externi 
din domeniul profesional solicitat pentru a participa la întâlniri cu echipa 
multidisciplinară în vederea realizării unui schimb de opinii. 

 
Evaluarea succesului intervenției echipei multidisciplinare 

Pentru a evalua succesul echipei în îndeplinirea obiectivelor sale, trebuie să se 
realizeze o evaluare prin crearea unor indicatori. Acest lucru trebuie să se realizeze în 
momentul încheierii operațiunilor echipei, dacă acest lucru are ca scop normalizarea 
stării fizice, psihologice și a bunăstării sociale a victimei, sau ca urmare a eșecului 
eforturilor echipei. Există diferite metode de evaluare, în funcție de oricare dintre aceste 
două motive de încetare a operațiunilor echipei. 

În cazul în care echipa a reușit să-și atingă obiectivele, procesul de evaluare ar 
trebui să decurgă după cum urmează: 

 
1. Evaluarea privind normalizarea stării fizice, psihologice și sociale ale 

victimei 
 
Un indicator în evaluarea succesului echipei multidisciplinare este acela de a 

compara starea bio-psiho-socială a victimei înainte și după procesul de reabilitare, pentru 
a măsura dimensiunea schimbărilor pozitive. 

Nu este realist să așteptăm ca un program de tratament și de reabilitare să fie în 
întregime un succes. Cu toate acestea, în cazul în starea generală a victimei este în 
parametri normali, dar cu potențial de a obține îmbunătățiri pe plan fizic, psihologic și 
social, programul încă poate fi considerat de succes. Acest lucru s-ar putea aplica în cazul 
în care victima are o bună capacitate de adaptare, iar mediul său social o sprijină în 
vederea recuperării.  
 
 NORVEGIA: În Norvegia, marea majoritate a organizațiilor și  autorităților nu au un sistem 
de evaluare regulată a asistenței acordate posibilelor victime ale traficului de persoane. 
Doar două organizații au adoptat un sistem de evaluare și ambele țin cont de opinia victimei 
în ceea ce privește asistența de care beneficiază. Mai multe organizații și autorități afirmă 
că se autoevaluează fără a elabora modul în care acest lucru este realizat. 
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De fapt, este mai sigur să se pornească de la premisa că celor mai multe organizații și 
autorități le lipsește un sistem eficient de evaluare a asistenței acordate victimelor traficului 
de persoane.  

 
2. Evaluarea stării fizice, psihologice și sociale a victimei, atunci când se 

constată că programul de reabilitare a eșuat. 
 
Dacă programul de reabilitare este sortit eșecului din cauze ce țin de limitele 

echipei, atunci membrii acesteia ar trebui să evalueze provocările și obstacolele pe care 
le-au întâmpinat în decursul activităților. De exemplu, poate fi cazul unui anumit membru 
al echipei care nu a participat la conferințele organizate în scopul evaluării nevoilor 
victimei, conducând astfel la o evaluare incorectă din parte acestuia. 

Ar putea fi, de asemenea, cazul în care unei părți sau a tututor membrilor echipei 
le lipsesc unele cunoștințe sau abilități referitoare la anumite aspecte sau domenii. Atunci 
când astfel de probleme sau obstacole sunt recunoscute, trebuie să se încerce rezolvarea 
acestora - de exemplu, prin invitarea unor experți externi în vederea instruirii 
corespunzătoare - înainte ca echipa să continue procesul de reabilitare. 

 
Semne de recuperare a victimelor traficului de persoane 

Subliniem faptul că  parcursul de recuperare al fiecărui individ este un proces 
profund personal, aflat în concordanță cu societatea și comunitatea din care face parte. 
Cu toate acestea, s-au identificat o serie de caracteristici sau semne de recuperare ca 
elemente de bază:  
 

Speranța 
Găsirea și cultivarea speranței au fost descrise ca elemente cheie în procesul de 

recuperare, iar aici nu se include doar optimismul, ci și o credință puternică în sine și 
dorința de a depăși incertitudinile și eșecurile. Sentimentul speranței poate apărea într-
un moment critic în viață, sau se poate dezvolta treptat ca un sentiment neînsemnat și 
fragil, putând oscila în momente de deznădejde. 
 

Sentimentul de siguranță 
Ca elemente ce pot crea sentimentul de securitate, s-au propus de asemenea: 

asigurarea unei locuințe corespunzătoare, un venit suficient, un mediu lipsit de violență, 
precum și accesul la asistență medicală. S-a sugerat idea că doar acasă, în cadrul unui 
cămin, poate începe procesul de recuperare.  
 

Relațiile de sprijin 
Se spune că un aspect comun în procesul de recuperare este dat de prezența altor 

persoane care cred în potențialul victimei de a se recupera și care îi acordă sprijin. În timp 
ce specialiștii din domeniul psiho-social pot oferi un anumit tip de relație limitată care 
poate să le redea speranța, relațiile cu prietenii, familia și comunitatea par să fie cu mult 
mai importante pe termen lung. De asemenea, persoanele care au trecut prin situații 
similare și care se află în curs de recuperare pot juca un rol foarte important. La fel de 
importante sunt și persoanele care împărtășesc aceleași valori și perspective în general. 
Se spune că relațiile într-un singur sens bazate pe acordarea de sprijin pot fi 
descuranjante, în timp ce relațiile reciproce și rețelele de sprijin reciproc pot fi mult mai 
valoroase în procesul de recuperare și în creșterea  stimei de sine.  
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Responsabilizarea și incluziunea socială 
Se spune că responsabilizarea și auto-determinarea sunt importante în 

recuperare, inclusiv în dobândirea autocontrolului. Acest lucru se poate traduce prin 
creșterea încrederii în luarea deciziilor independente și ferme și în solicitarea sprijinului. 
Este posibil ca procesul de incluziune socială să necesite sprijin, să întâmpine prejudecăți 
și să îndure stigmate sociale asociate diferențelor, tulburărilor și afecțiunilor fizice si/sau 
psihice suferite. De asemenea, responsabilizarea și incluziunea pot include și recuperarea 
abilităților sociale nepracticate de mult timp  precum și acoperirea lacunelor 
profesionale.  
 

Strategiile de adaptare 
Elaborarea strategiilor de adaptare personală (inclusiv de autogestionare și 

autoajutorare) constituie un element important. Dezvoltarea abilităților de adaptare și 
de rezolvare a problemelor presupune ca persoana în cauză să devină propriul său expert 
în identificarea momentelor cheie de stres și a posibilelor situații de criză, precum și 
înțelegerea și dezvoltarea de  metode personale de a răspunde la acestea și de a le face 
față. 
 
 

 
Model: Evaluarea progresului în tratamentul unei tulburări de dispoziție 
 
Un exemplu de evaluare a stării bio-psiho-sociale a unei victime înainte și după 
tratament, prin care victima prezintă simptome ale sindromului tulburării de dispoziție 
ilustrează modul în care progresul poate fi înregistrat. 
 
Dacă victima pare să îndeplinească următoarele condiții, atunci echipa 
multidisciplinară poate decide că s-a ajuns la o stare de normalizare: 

• Stabilitate emoțională 
• Nu este afectat ușor sau tulburat în exces de stimuli 
• Autocontrol emoțional 
• Poate face față rațional emoțiilor negative 
• Își poate stăpâni propriile emoții negative cauzate de un stimul extern 
• Are capacitatea de a atinge un sentiment de liniște 
• Nu este deprimat și nu expune un comportament agresiv sau apatic  
• Demonstrează perseverență în dezvoltarea personală și îmbunătățirea 

condițiilor sale de viață, precum și în alte aspecte din viața sa 
 

 
Cu toate acestea, în cazul în care intervenția psiho-socială s-a dovedit fără succes 

din cauza indisponibilității victimei de a coopera sau din cauza unor factori externi în 
afara controlului echipei, experții din diferite domenii trebuie mai întâi să realizeze o 
evaluare. 

Acești experți ar trebui să evalueze: 
• Dacă echipa a acționat în conformitate cu standardele profesionale și la capacitate 

maximă 
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• Dacă victima a refuzat să coopereze din cauza lipsei de eficiență a echipei. De 
exemplu, un membru al echipei multidisciplinare a cerut victimei să se întâlnească 
cu medicul de familie, fără a-i menționa ora și locul de întâlnire. 
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CAPITOLUL III 
STANDARDE DE CONDUITĂ PENTRU SPECIALIȘTII CE ASIGURĂ 

SERVICII DE ASISTENȚĂ CA PARTE A PROCESULUI DE REINTEGRARE A 
VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

3.1. Principiile de bază în acordarea de asistență persoanelor traficate 

În acordarea de asistență persoanelor traficate, trebuie respectate următoarele 
principii de bază: 

 
• angajamentul de a lupta împotriva fenomenului de trafic de persoane cu 

respectarea și protejarea drepturilor victimelor, protejând demnitatea umană și 
bunăstarea persoanelor traficate; 

• principiile directoare care trebuie respectate în orice moment sunt protejarea, 
siguranța și respectarea drepturilor omului persoanelor traficate sau care riscă să 
fie traficate; 

• toate serviciile destinate persoanelor traficate se oferă doar pe baza 
consimțământului informat al victimelor. Acest tip de asistență se aplică numai 
persoanelor traficate care au optat în mod liber să se  întoarcă acasă; 

• în ceea ce privește acordarea de asistență copiilor traficați, agențiile și 
organizațiile implicate ar trebui să ia întotdeauna în considerație interesul 
superior al copilului; 

• o persoană traficată are dreptul la accesul și cunoașterea serviciilor sociale, la 
asistență juridică și la alte forme de asistență guvernamentală sau din sectoarele 
private, indiferent dacă aceste persoane traficate se implică sau nu în procedurile 
legală împotriva rețelelor de trafic de persoane; 

• persoanei traficate care colaborează în cadrul procedurii judiciare trebuie să i se 
acorde dreptul sau permisul de ședere temporară (daca este cetățean străin). O 
astfel de victimă trebuie să fie cazată într-un loc sigur în așteptarea procesului 
legal; 

• în ceea ce privește repatrierea victimei, trebuie să se acorde atenție siguranței și 
asigurării asistenței în formă permanentă. Agențiile trebuie să faciliteze și să 
sprijine repatrierea și reintegrarea în societate pentru a preveni retraficarea 
victimei. Este nevoie să se ia în calcul și alte opțiuni în cazul în care există motive 
să se creadă că repatrierea poate pune victima în pericol sau dacă există un grad 
ridicat de risc pentru aceasta. 

• orice acțiune trebuie să se realizeze cu respectarea  drepturilor omului și având în 
vedere factorii de risc, vârsta, sexul și nevoile victimelor, precum și drepturile și 
tratarea cu prioritate a intereselor persoanelor traficate.  

• trebuie să se respecte viața privată și confidențialitatea persoanelor traficate. 
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NORVEGIA: După cum se menționează în manualul OIM, în calitate de furnizor de servicii 
într-o țară de referire a victimelor traficului de persoane, trebuie să realizăm doar o 
evaluare individuală de bază pentru victimele traficului de persoane. La contactul cu o 
presupusă victimă a traficului de persoane, vom face o evaluare de bază a situației sale 
generale, a nevoilor, dorințelor, motivației generale și a posibilităților disponibile pentru 
aceasta. De asemenea, vom asigura și servicii de sănătate. După această evaluare generală, 
de bază, cazul este apoi referit la OIM. În cazul în care victima traficului de persoane nu 
dorește referirea cazului său către OIM, atunci aceasta va fi referită 
organizațiilor/furnizărilor de servicii din țara sa de origine. 
Dorim să subliniem cele patru principii în asigurarea asistenței victimelor traficului de 
persoane: 
 
Tratamentul personalizat al victimei, adică adaptarea asistenței (inclusiv a asistenței 
medicale), la nevoile individuale ale victimelor. Nicio victimă a traficului de persoane nu 
este la fel, prin urmare nu există un mod general de tratare a acestora  și de răspundere la 
nevoile lor. 
Implicarea și autodeterminarea, adică lucrul cu victima, în colaborare. 
Non-discriminarea, de exemplu asigurarea asistenței victimei fără prejudecăți bazate pe 
apartenența la clasă socială sau în funcție de etnie, religie, limbă, convingeri politice, etc.  
Dreptul la intimitate și confidențialitate. Datele confidențiale nu trebuie divulgate fără  
aprobarea victimei. 
Asigurarea unei indemnizații/unui venit pentru victimă. Neasigurarea unei 
indemnizații și  doar oferirea cazării și mesei constituie un obstacol pentru bunăstarea și 
calitatea vieții victimei. Prin asigurarea unei indemnizații decente, victima va fi încurajată 
să continue planul de tratament, minimizând în acest fel riscului de retraficare. 
 

3.2. Codul de conduită în evaluare și intervenție 
 

Evaluările și intervențiile trebuie să fie percepute în contextul combaterii 
traficului de persoane prin sprijinirea persoanelor traficate; acestea se pot desfășura în 
diferite locații și medii și pot fi realizate de diferite echipe profesionale și/sau 
paraprofesionale de sprijin. Cu toate acestea, indiferent de mediile și de situațiile în care 
se desfășoară evaluările și intervențiile, trebuie să se respecte următoarele standarde 
etice: 

1. Consimțământul informat al persoanei (sau al reprezentantul legal) este absolut 
necesar și trebuie să fie dat pentru orice tip de evaluare și intervenție. 

2. Pentru o cooperare constructivă, procedurile de evaluare și intervenție trebuie să 
fie scurte, simple, concise, și adecvate condițiilor fizice, intelectuale și emoționale 
ale victimei, dacă nu a fost recomandat altfel. 

3. Trebuie să se asigure confidențialitatea strictă în ceea ce privește arhivarea și 
transferarea informațiilor și documentelor dintr-o locație în alta, inclusiv a 
informațiilor cu privire la recomandările pentru sănătate și instituțiile sociale. 

4. Evitați orice reluare a procedurilor de evaluare, inclusiv la cele de reintervievare 
sau reexaminare a persoanei pentru obținerea acelorași date factuale, dacă nu se 
recomandă și nu se justifică profesional altfel. 

5. În ceea ce privește lucrul cu persoanele și grupurile victime ale traficului de 
persoane,  utilizarea testelor psihologice, a instrumentelor standardizate de 
diagnostic și/sau de intervenții specifice, cum ar fi consilierea psihologică trebuie 
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să revină în sarcina personalului specializat, cu formare adecvată (acreditat), 
precum și cu credibilitate personală și morală de a lucra cu persoane victime ale 
traficului de persoane.  
 
Codul de conduită prevăzut aici cuprinde extrase din codul de etică al multor 

experți în acordarea de sprijin, este similar cu drepturile omului, precum și cu normele 
privind protejarea anumitor profesii. 

 
3.3. Competențe în dezvoltarea unei relații de sprijin 

 
Experții ce lucrează cu victimele traficului de persoane adoptă modalități diferite 

de dezvoltare a unei relații de sprijin de calitate prin abilități verbale și non-verbale. 
Prima abilitate pe care o vom discuta este conceptul de empatie. 
 

• Empatia 
A fi empatic nu înseamnă neapărat a fi de acord cu ceea ce vă este împărtășit de 

către victima traficului de persoane. 
De asemenea, a fi empatic nu înseamnă că trebuie să pretindeți că înțelegeți sau să 

preluați  problemele persoanei traficate, nu este o abordare dintr-o singură direcție. 
Empatia este  foarte diferită de simpatie. Empatia implică ascultare, în timp ce simpatia 
implică reacții. A simpatiza cu alte persoane înseamnă a înțelege sentimentele lor, dar 
fără implicare. Empatizarea cu alte persoane presupune identificarea cu sentimentele lor 
până la punctul de asimilare a durerii lor. Persoana empatică pune întrebări, în timp ce 
persoana simpatizantă poate avea tendința mai degrabă de a veni cu sfaturi și soluții, 
decât să permită persoanelor în cauză să ajungă la propriile concluzii. 

Rogers (1957) considera că empatia este atitudinea sau modul de a fi în rezonanță 
cu experiența unei alte persoane. Ascultarea și empatizarea sunt aptitudini esențiale 
atunci când ne referim la alte persoane. Conform lui Rogers (1980), este important ca 
experiența altei persoane să se înțeleagă în mod empatic. Pentru el empatia înseamnă a 
pătrunde în lumea perceptuală privată a unei alte persoane și a te simți complet 
confortabil cu aceasta. Aceasta implică sensibilitate, împărtășirea sentimentelor, de la 
frică sau furie la blândețe sau confuzie, sau a oricărei alte experiențe. Aceasta înseamnă 
trăirea temporară în viața celuilalt și necesită o abordare discretă, fără a emite judecăți. 
Empatia este esențială nu numai în consilierea victimelor traficului de persoane, ci și în 
menținerea relațiilor. 
 

 
Exercițiu: EMPATIA CU UN COPIL CARE A AVUT O EXPERIENȚĂ NEPLĂCUTĂ 
 

1. Lucraâi în perechi de ascultător-vorbitor; vorbitorul descrie felul în care s-a 
simțit în timpul unei experiență neplăcute; apoi, aceștia descriu dacă încă mai 
resimt efectele aceastei experiențe, și dacă da, descriu ceea ce simt acum. 

2. Schimbați rolurile și repetați. 
3. În grupuri mici, discutați despre ce ar putea simți un copil victimă a traficului 

de persoane în urma experiențelor avute. 
4. Cum vor afecta aceste sentimente interviul? 

 
 

 

 
Pagina 24 

 



Abilități participative 
Participarea presupune comportamente verbale și nonverbale care demonstrează 

că persoana care oferă sprijin ascultă și este “împreună cu” persoana traficată. Abilitățile 
participative pot fi împărțite în 2 grupe: non-verbale și verbale. 

Non-verbale 
Competențele participative implică folosirea corpului, a feței și a ochilor pentru 

concentrarea atenției asupra persoanei traficate. 
Postura trebuie să fie una “deschisă” pentru a trimite mesajul că persoana este 

receptivă și dispusă să colaboreze cu persoana traficată. Poziția deschisă a corpului este 
o poziție confortabilă. Abordați persoana traficată în mod direct, stând într-o poziție 
centrată, verticală și relaxată. Postura corpului trebuie să transmită mesajul că doriți că 
colaborați cu persoana traficată. 

Contactul vizual joacă un rol important în comunicarea atenției. Acest lucru nu 
înseamnă că persoana care oferă ajutor trebuie să se holbeze la persoana traficată, ci mai 
degrabă trebuie să folosească un contact vizual adecvat pentru a indica implicarea în 
discuție. Când persoana care oferă sprijin privește la persoana traficată transmițând un 
mesaj de atenție și înțelegere, acest lucru va face victima să se simtă confortabil. Este 
important să țineți cont de faptul că în unele culturi asiatice contactul vizual direct este 
considerat a fi nepotrivit și un semn de lipsă de respect. 

Expresia facială. În timpul interviului, persoana traficată observă expresia de pe 
chipul persoanei care oferă sprijin și vice-versa. Persoana care oferă sprijin trebuie să fie 
conștientă de mesajele non-verbale pe care aceasta le transmite prin expresia feței. 
Expresia feței trebuie să fie în armonie cu emoțiile și expresiile verbale. 

Persoana care oferă sprijin trebuie să se asigure că se află la o distanță 
corespunzătoare. A păstra un spațiu adecvat pentru persoana traficată înseamnă a 
asigura un mediu fizic corespunzător, precum și o relație de susținere. 
 

 
EXERCIȚIU: COMUNICAREA NON-VERBALĂ 
 
70% din comunicarea umană este non-verbală. Un bun comunicator este capabil să 
citească indiciile non-verbale. Participanții vor lucra în grupuri de câte trei. Fiecare 
persoană, la rândul său va deveni comunicator, intervievator și observator. Fiecare 
exercițiu ar trebui să nu dureze mai mult de 15 minute. 
 
EXERCIȚIUL 1 
Comunicatorul mimează un scurt scenariu (de 3 min.), în care se prezintă un eveniment 
și unele emoții în legătură cu acesta. Intervievatorul va scrie ceea ce înțelege cu privire 
la eveniment și la emoțiile transmise. Apoi, discutați în grup. (10 min.) 
EXERCIȚIUL 2  
Schimbați rolurile. Repetați exercițiul, de data aceasta comunicatorul este rugat să 
mimeze o persoană pe care o cunoaște și să ofere câteva indicii despre această 
persoană. 
EXERCIȚIUL 3  
Schimbați rolurile. Repetați exercițiul. Comunicatorul este rugat să mimeze o scenă 
emoționantă din copilărie (cu mențiunea ca respectiva scenă să nu fie un eveniment 
traumatic sau unul care să genereze emoții dureroase).  
Apoi, exercițiul este discutat în întreg grupul. 
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Verbale 
Abilitățile participative verbale constau în încurajări minime, prin expresii simple 

de genul “Aha”, “Înțeleg”, precum și prin alte expresii sau fraze care comunică atenția 
persoanei care oferă sprijin. Abilitățile participative verbale încurajează persoanele 
traficate să exploreze mai mult  propriile probleme. 

Ascultarea este instrumentul cel mai puternic. Dacă persoana care oferă sprijin nu 
ascultă, atunci abilitățile de comunicare ale acesteia sunt ineficiente. Un bun ascultător 
încearcă să înțeleagă ceea ce comunică persoana în cauză folosindu-și abilitățile de 
ascultare pasivă și activă. Ascultarea pasivă implică utilizarea aptitudinilor non-verbale, 
precum și a aptitudinilor participative verbale enumerate mai sus. 

Prin ascultare activă persoana care oferă sprijin ascultă cu atenție și comunică 
faptul că a ascultat. Cully & Bond (2004) sugerează că un cadru de ascultare adecvat poate 
ajuta la dezvoltarea abilităților de ascultare eficientă. 
 

 
Rețineți: 
 
Experiența   - ceea ce li se întâmplă persoanelor. 
Comportamentul - modul în care indivizii acționează. 
Sentiment   - ceea ce persoanele simt cu privire la comportamentul și  
     experiențele lor. 
Gânduri   - ceea ce oamenii înțeleg despre acțiunile lor.  
 

 
Implicarea personală a specialistului care oferă sprijin, credințele, valorile și 

contextul cultural pot juca un rol semnificativ în construirea filtrelor de ascultare. Avem 
deseori tendința de a ne asculta pe noi înșine sau alți oameni din jurul nostru prin filtre 
de selecție (de multe ori deformate). Ascultarea prin filtre distorsionează percepția 
noastră asupra lumii sau culturii din care provine persoana traficată. O cunoaștere 
practică a propriei culturi și a culturii altor persoane este deosebit de importantă atunci 
când se lucrează cu un client ce provine dintr-o cultură diferită. Cel mai bun mod de a 
reduce filtrele culturale este acela de conștientizare și acceptare a diferențelor care pot 
exista între culturi și moduri de a fi. 
 

Ascultarea  
Persoana traficată poate comunica cu persoana care îi oferă sprijin într-o varietate 

de moduri, cel mai la îndemână fiind cuvintele pe care le folosește pentru a-și exprima 
gândurile, sentimentele și experiențele. Persoanele care oferă sprijin ascultă cu atenție 
ceea ce li se comunică prin cuvinte, concentrându-se asupra persoanei și ignorând alte 
detalii din jur. Când una dintre persoane este pregătită să înceapă ascultarea, este bine să 
ne imaginăm în locul celeilalte persoane pentru că trebuie să înțelegem experiențele 
văzute mai degrabă din perspectiva acesteia  decât din punctul nostru de vedere. 

Cheia ascultării pentru persoana care oferă sprijin este ca aceasta să acorde 
atenție persoanei traficate, dar fără anticiparea răspunsurilor în timpul conversației. 
Atunci când doriți să acordați sprijin, este esențial să ascultați cu atenție ceea ce spune 
persoana traficată, pentru a afla ceea ce gândește și simte. Este important ca persoanele 
care oferă sprijin să nu-și proiecteze propriile sentimente și preocupări în abordarea 
persoanelor traficate. 
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Persoanele traficate au stiluri diferite de comunicare non-verbală. De exemplu, 
persoanele care se rușinează privesc în jos în timp ce vorbesc. Când persoana care oferă 
sprijin “ascultă” mesajele non-verbale ale victimei, aceasta nu trebuie să interpreteze 
comportamentul non-verbal al persoanei traficate ca având o “semnificație” exactă. 
Starea de agitație, de exemplu, poate trăda anxietate, dar și plictiseală; brațele încrucișate 
pot fi semnul unei iritații dar și un semn de relaxare. 

Limbajul corpului nu este un limbaj universal, dar putem să utilizăm anumite 
observații ca sugestii sau indicii în interpretarea stării de spirit a persoanei traficate. De 
exemplu, putem să deducem că persoana care stă cu mâinile și picioarele încrucișate 
dorește o distanță mai mare față de interlocutor. În acest caz, este nevoie să se discute 
despre această ipoteză. În concluzie, putem utiliza informațiile non-verbale în formularea 
unei ipoteze, după care trebuie să cumulăm mai multe date pentru a determina 
acuratețea ipotezei formulate anterior. 
 

 
Exercițiu: CUM SĂ ASCULTAM EFICIENT  
 
Exercițiul se realizează în perechi: o persoană este vorbitorul, cealaltă este ascultătorul. 
Vorbitorul vorbește timp de cinci minute despre o problemă din activitatea sa. Pentru 
a putea vorbi cu ușurință, nu alegeți un subiect prea amplu sau sensibil. Ascultătorul 
trebuie să facă tot posibilul pentru a asculta bine. Vorbitorul trebuie să încerce să 
observe dacă a fost ascultat cu atenție și să observe care sunt gesturile ascultătorului 
care indică acest lucru. Apoi, trebuie să discute despre această experiență. Observați ce 
a mers bine și ce nu a mers la fel de bine. Acum schimbați rolurile: ascultătorul devine 
vorbitor.   
Repetați exercițiul schimband atitudinea ascultatorului fara de vorbitor. Ascultatorul 
va da impresia ca nu este interesat de discutie, arata plictisit, grăbit sau tratează 
superficial și cu usurinta povestea. Vorbitorul va observa cum se simte in aceasta 
situatie. 
 
Intrebari pentru discutii: 

1. Cum s-a simtit ascultatorul activ/eficient? Dar ascultator dezinteresat? 
2. In care dintre roluri a retinut ascultatorul mai multe informatii? 
3. Ce din atitudinea ascultatorului (mimica, pantomimica, pozitia corpului, etc.) a 

lasat impresia vorbitorului ca este ascultat si inteles sau dimpotriva, neascultat 
si neinteles? 

4. Cum s-a simtit vorbitorul in cele 2 ipostaze – ascultat cu atentie si neascultat? 
 

 
3.4 Siguranța specialiștilor, debriefing, grija pentru sine și starea de bine. 
 

Persoana care oferă sprijin victimelor traficului de persoane este afectată în urma 
discuțiilor purtate. Pentru orice persoană care oferă sprijin empatia este un aspect 
esențial și de un real ajutor. În oferirea sprijinului empatia este un aspect esențial, dar 
poate fi și o sursă de oboseală, traumatizare sau de stres traumatic secundar (STS). Cum 
reușesc aceste persoane să se elibereze de propriile surse de stres? Recunoașterea 
precoce a acestora și conștientizarea sunt esențiale în prevenirea epuizării. 

În plus, este posibil ca experții care lucrează în zone de conflict și în situații de 
urgență să fie mai puțin eficienți dacă suferă de acest tip de stres. Chiar și instituțiile mai 
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mari omit uneori să acorde grija necesară personalului lor, deoarece managerii nu sunt 
instruiți corespunzător și nu sunt capabili să identifice aceste simptome, sunt nepregătiți 
pentru intervenții urgente și de prevenire, nu sunt echipați corespunzător pentru a oferi 
sprijin sau au slabe proceduri de monitorizare. Aceste probleme sunt din ce în ce mai 
apăsătoare  pentru persoanele care oferă sprijin, care de obicei dispun de puține resurse 
și ajutor. Toate persoanele care lucrează în mod direct cu persoane traumatizate au 
nevoie de pauze pentru a conștientiza propria lor stare emoțională și ceea ce trebuie să 
facă este să evite epuizarea și în același timp să continue să lucreze în mod profesional și 
cu compasiune. 

Fiind expuși indirect la evenimente traumatice, de exemplu ascultarea mărturiilor 
catastrofale, ați putea retrăi aceleași reacții traumatizante ca și cum ați fi fost direct 
implicați în respectivele incidente grave. Astfel vă puteți confrunta cu probleme în 
gestionarea emoțiilor, probleme relaționale, luare cu dificultate a deciziilor, probleme 
fizice (dureri, boli), lipsa de speranță, inutilitate, sau o scăderea stimei de sine. 

Prin urmare, este important să dezvoltați strategii pentru a face față situațiilor ce 
ar putea provoca reacții traumatizante indirecte. Gândiți-vă care sunt lucrurile care vă 
ajută să vă eliberați mintea de gânduri și probleme. Cum vă puteți odihni corpul și 
mintea? Există activități care vă inspiră sau care vă îmbunătățesc dispoziția? Dacă vi se 
pare util, puteți utiliza, de asemenea, tehnici de împământare pe care le învață victimele. 

La fel ca victimele, persoanele care oferă asistență au nevoie de grupuri de sprijin. 
Dacă este posibil, întâlniți-vă regulat cu alte persoane care oferă sprijin pentru a discuta 
despre experiențele și sentimentele dvs. comune, sau pentru a realiza diverse lucruri 
împreună. Dacă există prea puține astfel de persoane în zona dvs. de lucru pentru a crea 
un grup de sprijin, găsiți-vă prieteni sau alte persoane de încredere cu care puteți să 
comunicați. 

Victimele se pot simți neajutorate și astfel își doresc ca persoanele care le oferă 
sprijin să se ocupe de viața lor. Cu toate acestea, un expert care își asumă prea multe 
responsabilități pentru clientul său riscă să contribuie efectiv la sentimentulul clientului 
de neputință pe termen lung. Feedback-ul din partea expertului poate varia în funcție de 
nevoile victimei, dar vor fi și perioade în care clientul are nevoie de un nivel ridicat de 
sprijin. Cu toate acestea, expertul trebuie să lucreze într-un mod care să promoveze un 
grad mai mare de autonomie din partea clientului. 

Dacă un specialist își asumă prea multe responsabilități în numele clientului său,  
acest lucru ar putea indica faptul că expertul în cauză întâmpină dificultăți în menținerea 
limitelor corespunzătoare cu acel client. Este crucial ca orice activitate profesională cu 
persoane traumatizate sau vulnerabile să implice limite corespunzătoare - expertul 
trebuie să coopereze cu victima într-o manieră în care să nu existe sub/supra-implicare. 
Aceasta este o abilitate pe care care specialiștii trebuie să o dezvolte pentru a lucra 
eficient și în condiții de siguranță cu persoanele traficate. Profesioniștii care lucrează în 
acest domeniu trebuie să beneficieze de sprijin regulat în rezolvarea problemelor ce 
implică limite, deoarece acestea, prin natura lor, sunt extrem de dificil de gestionat. Orice 
specialist care lucrează cu regularitate și în stransă colaborare cu clienți vulnerabili 
trebuie să fie supervizați periodic, pentru că aceștia abordează problemele limită ale 
clientului și, de asemenea, trebuie evaluat și impactul pe care activitatea desfășurată o 
are asupra lor. 

Modul în care un specialist cere clientului său să vorbească despre experiențele 
sale traumatice și modul în care acesta apoi îl sprijină să exploreze problemele legate de 
experiența traficării  constituie o parte importantă în reabilitarea clientului. Activitatea 
specialistului este centrată pe victimă permițându-i acesteia să stabilească ritmul de 
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informare și încurajând-o să decidă  care sunt lucrurile despre care poate și vrea să 
vorbească. Scopul este ca specialistul să construiască o relație bazată pe încredere și să 
creeze un mediu în care clientul se simte suficient de sigur pentru a dezvălui ceea ce este 
necesar. Este esențial ca expertul să nu grăbească victima în acest proces. A ști când să 
adreseze clientului o întrebare dificilă este atât o abilitate importantă, cât și o artă, și este 
de asemenea important ca specialisul să continue să adreseze întrebări victimei pe tot 
parcursul procesului pe care îl dezvoltă împreună, proces ce conduce spre vindecare. 
Siguranța specialiștilor este o componentă esențială în reabilitare. În cadrul reabilitării 
multisiciplinare este important să ne gândim la contextul dvs. (țara și/sau regiunea) 
precum și la orice potențial pericol pentru cei care lucrează cu victimele traficului de 
persoane. 

Mai jos sunt descrise câteva metode de debriefing pentru persoanele și 
organizațiile pe care e bine să le aveți în vedere în contextul dvs.: 
 
Feedback-ul specialiștilor 
 

• Recunoașterea riscului de traumatizare indirectă 
• Dorința de a căuta și de a folosi supervizarea în scop personal 
• Dorința de a solicita sprijinul colegilor/debriefing 
• Reflectarea (personală sau în supervizare) asupra oricărui potențial impact al 

activităților desfășurate asupra mea 
• Conștientizarea nevoilor mele, a limitelor și resurselor 
• Participarea la evenimente de instruire relevante 
• Participarea la forumuri care abordează aspecte relevante pentru munca mea cu 

victimele traficului de persoane 
• Cunoașterea și aplicarea orientărilor profesionale practice precum și a codurilor 

de conduită în special în ceea ce privește propriile responsabilități în lucrul cu 
clienții vulnerabili 

• Căutarea continuă a echilibrului în muncă/viață 
• Grija pentru propria sănătate printr-un stil de viață sănătos (de exemplu prin 

dietă, exerciții fizice, odihnă, recreere) 
 
Feedback-ul organizației 

• Recunoașterea potențialului de traumatizare indirectă  
• Organizația se angajează să realizeze și să implementeze politicile de sprijinire a 

bunăstării tuturor lucrătorilor  
• Există structuri de debriefing, supervizare și alte forme de sprijin necesare 

lucrătorilor 
• Există un volum de lucru rezonabil și suficient timp liber 
• Există o cultură a echipei de susținere - încurajează angajații să-și ofere sprijin 

reciproc. 
 
3.5 Recomandări speciale în lucrul cu victimele copii și tineri 

Intervievarea copiilor victime trebuie să aibă loc fără întârzieri nejustificate 
imediat după  raportatarea faptelor către autoritățile competente. Intervievarea copiilor 
victime trebuie să aibă loc atunci când este necesar, în locații speciale sau adaptate în 
acest scop. Interviurile cu copiii victime trebuie să se realizeze atunci când este necesar, 
de către sau prin intermediul specialiștilor instruiți în acest scop. 
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După caz, și dacă este posibil, interviurile cu copilul victimă trebuie să fie realizate 
de aceleași persoane.  

Trebuie să se realizeze cât mai puține interviuri posibil. Acestea se vor efectua 
numai în cazul în care sunt strict necesare în scopul cercetărilor și procedurilor penale. 
Copilul victimă poate fi însoțit de un reprezentant legal sau, după caz, de un adult ales de 
copil, dacă nu există o decizie contrară cu privire la persoana respectivă. 
 

Exemplu de cod de conduită pentru protejarea copiilor și a tinerilor 
 
Ce puteți face: 

• Nu uitați că tinerii și copiii au dreptul să fie respectați (aici se include respectul 
pentru bunăstarea lor fizică, intelectuală, socială și emoțională). 

• Respectați originea culturală, religioasă și etnică a tuturor persoanelor cu care 
lucrați, indiferent de cât sunt acestea de diferite de ale dvs. 

• Fiți un exemplu de bună conduită și pentru alte persoane din jur. 
• Asigurați-vă că există întotdeauna cel puțin o persoană adultă prezentă în timpul 

activităților cu copii și tineri, sau că în timpul activităților puteți fi văzut și auzit. 
• Respectați dreptul copiilor la viață privată. 
• Monitorizați comportamentului altor persoane față de copii. 
• Îndrăzniți să comentați asupra comportamentului altor persoane și fiți pregăti să 

faceți și să primiți critici pozitive. 
• Contestați orice comportament necorespunzător față de copiii. 
• Raportați orice suspiciuni sau acuzații de abuz. 
• Fiți conștienți de faptul că unele acțiuni pot fi interpretate greșit, indiferent de cât 

de bine intentionat sunteți. 
• Recunoașteți nevoia de a exercita o atenție deosebită și prudență în discutarea 

problemelor sensibile cu copiii și tinerii. 
• Respectați codurile de conduită și regulile agenției sau ale organizației pentru care 

lucrați. 
• Țineți cont de faptul că un copil are dreptul să decidă cât de des se poate întâlni cu 

alte persoane (cu excepția cazurilor medicale). 
• Contactul fizic implică doar ceea ce este necesar pentru activitate, trebuie să fie 

adecvat vârstei, și să reflecte nevoile copilului, nu pe cele ale adulților. 
• Contactul fizic trebuie să fie inițiat de copil, nu de persoana adultă, cu excepția 

cazului de asistență medicală. 
• Cereți sfatul cu privire la orice îngrijorare pe care o aveți în legătură cu 

comportamentul oricărui adult cu copiii. 
• Asigurați-vă că tinerii și copiii și cunosc persoane adulte de încredere (de exemplu, 

coordonatorul programului de protecție a copilului sau asistenții sociali). 
Ce nu puteți face: 

• Nu puteți folosi un limbaj necorespunzător în comunicarea cu copiii sau a tinerii. 
• Nu puteți avea un contact fizic nepotrivit cu copiii sau tinerii. 
• Nu puteți avea un comportament necorespunzător și nu trebuie să căutați să fiți 

în centrul atenției. 
• Nu puteți face remarci peiorative sau gesturi nepotrivite în fața copiilor sau 

tinerilor. 
• Nu trageți concluzii pripite despre alte persoane fără verificarea faptelor. 
• Nu exagerați și nu trivializați în legătură cu abuzurile la care au fost supuși copiii. 
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• Nu favorizați pe nimeni. 
• Nu vă bazați pe reputația numelui sau pe funcția deținută pentru a vă proteja. 
• Nu vă gândiți că dvs. nu vi se poate întâmpla un anumit lucru. 
• Nu riscați atunci când  politica sau practicile comune vă sugerează o abordare mai 

prudentă. 
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CAPITOLUL IV 
MENTORATUL ȘI SPRIJINUL “PEER-TO-PEER”. UN INSTRUMENT 

VALOROS ÎN RECUPERAREA ȘI REINTEGRAREA VICTIMELOR 
TRAFICULUI DE PERSOANE 

 
4.1. MENTORATUL  
 

Mentoratul (denumit și “sprijin de la “peer-to-peer”” sau “sistem de prietenie”), în 
contextul planificării cazurilor poate acționa ca o relație de transformare, în care 
modelele pozitive creează un catalizator de compasiune pentru schimbare. Când acele 
modele pozitive sunt victime ale traficului de persoane care își reconstruiesc viața cu 
succes, catalizatorul pentru schimbare se poate aplica și în cazul altor victime, dar și  
întregii comunități sau națiuni. 
 

Serviciile de mentorat stabilesc și sprijină formarea de relații strânse de 
prietenie între mentorii selectați și copii, tineri sau adulți. 
 

Organizațiile care asistă victimele traficului de persoane au folosit modelul 
mentorului supraviețuitor în stabilizarea și sprijinirea victimelor traficului de persoane. 
Acest model presupune implicarea un adult supraviețuitor al traficului de persoane ca 
mentor pentru o nouă victimă identificată, exploatată recent. 

Prin stabilirea unei relații de încredere pentru victimele traumatizate, aceste 
programe oferă un instrument valoros ce ajută la recuperarea și reintegrarea lor prin 
abilitarea acestora și oferirea unui sentiment de acceptare. De cele mai multe ori, 
mentoratul  reprezintă doar o piesă dintr-o multitudine de servicii oferite victimelor 
traficului de persoane, care au rolul de a satisface nevoile acestora în materie de siguranță 
și sănătate. De asemenea, programele pot utiliza și mentori care nu au trecut prin 
experiența traficului de persoane, dar care pot lucra cu victime ale traficului de persoane 
exploatate pentru sex sau muncă.  
 

Accesul la servicii 
Relațiile de prietenie ce se pot stabili în vederea acordării de sprijin suplimentar 

sunt disponibile pentru copii, tineri și adulți. 
Persoanele eligibile pentru rolul de mentor includ copii, tineri și/sau adulți care pot 
beneficia de: 

a. un model al cărui sprijin îi poate ajuta să-și dezvolte o imagine de sine pozitivă, 
noi comportamente și abilități în depășirea obstacolelor; 

b. susținere între persoane de aceeași vârstă sau între generații pentru a le ajuta să 
facă față provocărilor identificate sau în îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare; 
și/sau 

c. companie. 
 
În vederea susținerii programului, organizația: 

a. recrutează mentori din cadrul comunității  prin reclame, pliante și pe cale orală; și 
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b. parteneri din cadrul provider-ilor locali, afacerilor, instituțiilor în scopul creșterii 
gradului de sensibilizare asupra programului și de identificare a potențialilor 
mentori. 

 
Screening-ul și selectarea mentorilor 
Candidații pentru poziția de mentor sunt verificați anterior selectării pentru a 

stabili compatibilitatea acestora, dar și pentru a proteja și a promova situația 
beneficiarilor serviciilor. 
 

Procesul de screening al mentorului include: 
a. o cerere scrisă; 
b. un interviu, care include o evaluare a motivației solicitantului pentru poziția de 

mentor; 
c. verificarea referințelor; 
d. verificarea antecedentelor penale, în cazul în care legea permite; și 
e. verificarea înregistrărilor de abuz asupra copiilor, în cazul în care legea permite. 

 
În cadrul programelor destinate sprijinirii victimelor traficului de persoane, 

mentorul poate fi un supraviețuitor al traficului de persoane cu dosar penal pentru 
prostituție sau pentru alte infracțiuni minore, dar care nu ar trebui să-l descalifice din 
program. 

Deoarece programele de mentorat pentru supraviețuire  utilizează mentori care 
nu sunt supraviețuitori ai traficului de persoane, trebuie acordată o atenție suplimentară 
nu doar evaluării calificărilor pentru poziția de mentor ci și experienței educaționale în 
lucrul cu copiii, precum și angajamentului de a menține relația de mentorat, indiferent de 
plasamentul rezidențial sau de locația beneficiarului serviciului. 

Disponibilitatea unui potențial mentor este evaluată pentru a determina dacă 
acesta va avea timp suficient pentru a stabili și menține o relație de mentorat. 

Organizația trebuie să comunice în mod clar așteptările privind: 
(1) cât de des se vor întâlni mentorii cu beneficiarii serviciilor, și 
(2) durata minimă de angajare a mentorilor în cadrul programului. 

Deși așteptările pot varia în funcție de tipul de program și de model, multe 
programe le cer mentorilor să se întâlnească cu beneficiarii serviciilor cel puțin o oră pe 
săptămână, sau mai multe ore o dată sau de două ori pe lună, timp de cel puțin un an. 
 

Potrivirea  
Răspunsurile susținute, pozitive se fac pe baza punctele forte, a nevoilor, 

preferințelor  și intereselor mentorilor și a beneficiarilor de servicii. 
Criteriile comune de potrivire includ: sexul, rasa, etnia, cultura, nevoile speciale, 

proximitatea geografică, personalitatea și temperamentul, interesele comune, punctele 
forte și/sau preferințele care îi califică pe participanțil (de exemplu, activitățile preferate 
sau caracteristicile demografice). 

Organizația ajută beneficiarul servicilor să înțeleagă rolul mentorului și obține în 
scris consimțământul informat al beneficiarului serviciilor cu privire la calificarea 
mentorului. 
 

Copiii și tinerii minori, precum și  adulții dependenți, pot fi limitați în măsura în 
care aceștia aprobă sau nu mentorul calificat. 
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Părinții sau tutorii legali ai copiilor, tinerii sau adulții dependenți sunt implicați în 
realizarea și obținerea consimământului privind aprobarea mentorului, precum  și în 
stabilirea obiectivelor relației. 

Deși poate fi dificilă implicarea membrilor familiei, o organizație care vine în 
sprijinul copiilor, tinerilor, sau adulților dependenți trebuie cel puțin să obțină în scris  
consimțământul informat cu privire la calificările propuse ale mentorului din partea 
părinților beneficiarilor serviciilor sau a tutorilor legali. Dacă o altă organizație păstrează 
custodia temporară a beneficiarului serviciului, este suficient să se obțină 
consimțământul din partea acestei organizații. Dacă există și alți furnizori care asigură 
servicii persoanelor mentorate, la evaluarea coordonării, personalul programului poate - 
cu acordul beneficiarilor serviciilor și/sau al părințiilor acestora, al tutorilor legali sau al 
sau custozilor - să discute  criteriile de calificare ale personalului corespunzător din alte 
organizații implicate. 

În cazurile în care copilul este victimă a traficului de persoane, este important să 
se ia în considerație  faptul că părintele sau însoțitorul copilului poate fi traficantul 
acestuia sau complice în traficul de persoane. În astfel de situații, la determinarea 
suportului familial corespunzător și al nivelului de implicare al acesteia ar trebui să ia în 
considerație atât opinia copilului, cât și sistemele de abilitare și de protecție socială a 
copilului. 
 

Mentorii vor primi informații relevante cu privire la persoana pentru care s-au 
calificat, anterior întâlnirii.  
 

Îndrumarea, trainingul și sprijinul mentorilor 
Pentru a dezvolta relații pozitive de mentorat, mentorii beneficiază de 

îndrumarea, trainingul, sprijinul și supravegherea de care au nevoie. 
 

Îndrumarea mentorilor cuprinde următoarele: 
a. filozofia programului; 
b. responsabilitățile lor în relația cu beneficiarii serviciilor, inclusiv orice 

responsabilități ce țin de siguranță și sănătate; 
c. responsabilitățile față de părinții sau tutorele legal al beneficiarului 

serviciilor, după caz; 
d. responsabilitățile lor față de organizație; 
e. responsabilitățile organizației față de mentor; și 
f. așteptările realiste privind relația de mentorat. 

 
Trainingul mentorilor include următoarele: 

a. bunele practici de mentorat; 
b. comunicare și construirea de relații; 
c. diversitatea și conștientizare culturală; 
d. stabilirea limitelor corespunzătoare, precum și stabilirea limitelor 

beneficiarului serviciilor  și a familiei acestuia; 
e. punctele forte și nevoile populației deservite; și 
f. subiecte relevante pentru lucrul cu populația deservită. 

 
Trainingul mentorilor care lucrează cu victime ale traficului de persoane ar trebui 

să includă o prezentare de ansamblu a practicilor informate cu privire la traume, repere 
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de comunicare non-verbală, ciclurile modelului de schimbare, motivele pentru care au 
fugit și situațiile în care trebuie contactat un medic. 

În plus, mentorii trebuie să fie atenți la faptul că victimele traficului de persoane 
deseori suferă de  sindromul Stockholm și își creează legături emoționale puternice cu 
propriii traficanți. Această situație poate fi mascată de afecțiunea  victimei exprimate prin 
obieciul de subordonare față de un membru al familiei, când acesta din urmă este de fapt 
traficantul. 

Deoarece tonul unei relații se poate schimba rapid, literatura subliniază 
importanța unei minime  instruiri a mentorului înainte de prima întâlnire cu victima. 
Unele cercetări arată că mentorii care au beneficiat de cel puțin șase ore de instuire 
anterior întâlnirii cu victima, sunt capabili să dezvolte relații mai puternice și mai strânse 
cu persoanele tinere. 
 

Sprijinul constant al mentorilor constă în următoarele: 
a. asistență în probleme practice; 
b. sugestii sau indicații în ceea ce privește comportamentul sau activitățile 

viitoare; și 
c. reasigurarea și recunoașterea  eforturilor mentorului. 

 
Este posibil ca mentorii persoanelor mai în vârstă sau ai tinerilor cu risc crescut 

să aibă nevoie de mai multă instruire și sprijin decât mentorii care asistă tinerii și copiii 
cu risc mai mic. 

Unele cercetări arată că este mai dificil ca un mentor să dezvolte relații apropiate 
cu persoanele mai în vârstă sau cu tinerii cu risc crescut  (aceștia tinzând să aibă relații 
de mentorat de mai scurtă durată) decât cu persoanele mai tinere și cu risc mai mic. 
Notă: “Tinerii mai în vârstă” includ elevii de gimnaziu și de liceu. “Tinerii cu risc ridicat” 
pot include: tinerii cu rezultatele slabe la învățătură sau cu un nivel scăzut al frecvenței 
școlare, tinerii ce riscă să aibă de-a face cu sistemul de justiție pentru minori, tinerele care 
riscă să rămână însărcinate foarte devreme sau tinerii care pot deveni părinți foarte 
devreme, tinerii ce riscă să consume diverse  substanțe periculoase, tinerii dependenți 
din punct de vedere financiar, tinerii ce se afiliază  grupurilor periculoase, precum și cei 
care au suferit emoțional, fizic sau au fost abuzați sexual. 
 

Programele se pot desfășura într-o varietate de locații, inclusiv în școli, organizații 
religioase, intituții de justiție pentru minori și la locurile de muncă. Programele de 
mentorat desfășurate în cadrul școlilor trebuie să se asigure de faptul că funcționarii 
școlii nu văd în mentori tutori academici,  încurajându-i pe aceștia să se angajeze în 
activități sociale în folosul beneficiarilor serviciilor. 
 

Pot exista situații în care implicarea membrilor familiei să nu fie fezabilă (de 
exemplu, programele din școli sau din alte alte instituții de justiție juvenilă pot ridica 
probleme în ceea ce privește implicarea familiei) sau să nu fie deloc în interesul persoanei 
mentorate, și aici se face referire la cazurile în care membrii familiei sunt suspectați ca 
fiind traficanții acesteia. 
 

Supravegherea și monitorizarea relațiilor 
Relațiile mentor-victimă sunt constant monitorizate pentru a sprijini dezvoltarea 

relațiilor pozitive de mentorat. 
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Se instituie un dosar de caz pentru fiecare mentor și fiecare beneficiar al 
serviciilor, iar acesta cuprinde: 

a. un rezumat al informațiilor obținute despre mentor și despre beneficiarul 
serviciilor în timpul screening-ului și selectării mentorului potrivit; 

b. o evidență a tuturor întâlnirilor dintre personalul programului, mentor, 
beneficiarul serviciilor și părinții sau tutorii legali implicați; și 

c. înregistrarea datei, duratei și a activităților desfășurate la fiecare întâlnire 
de mentorat. 

 
Întâlnirile se pot desfășura săptămânal, lunar, trimestrial sau în funcție de stadiul 

și natura relației de mentorat. În primele etape ale relației de mentorat sau atunci când 
aceasta riscă să se încheie prematur, este posibil să fie nevoie de mai multe întâlniri. 
 

La evaluarea compatibilității dintre mentor și beneficiar, sunt necesare dosare de 
caz. 
 

Pentru programele care deservesc victimele traficului de persoane, organizația 
trebuie să asigure o supraveghere satisfăcătoare a relației de mentorat pentru a asigura 
sănătatea fizică și mintală a ambelor părți. 

Personalul programului de mentorat destinat supraviețuitorilor trebuie să 
înțeleagă aspectele socioculturale ale traficului de persoane  și ale prostituției. În plus, 
personalul din cadrul programului trebuie să aibă o perspectivă informată cu privire la 
trauma suferită, să trateze atât mentorul cât și beneficiarul serviciilor cu respect și să 
evite limbajul peiorativ sau discriminator. 
 
 

 
World Vision este o organizație umanitară internațională dedicată sprijinirii copiilor, 
familiilor și comunităților cu scopul de a-și atinge potențialul maxim prin combaterea 
sărăciei și a injustiției, incluzând aici  traficarea prin muncă și sex, precum și 
exploatarea sexuală. Organizația World Vision lucrează în colaborare cu Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, în Laos la “Voices of Victims Network”, program care  
instruiește foste victime ale traficului de persoane pentru a mentora potențialii 
migranți privind migrația în condiții de siguranță. Rețeaua se extinde de la comitetele 
locale la școli și centre de migrație  în Laos și Tailanda. De asemenea, proiectul își 
propune să instruiască și să mentoreze lucrătorii guvernamental din Lao la nivel local, 
regional și național să sprijine măsurile anti-trafic.  
(http://2001-2009.state.gov/g/tip/c26189.htm) 
 

 
 

 
Creșterea gradului de conștientizare la nivel de comunitate 
 
Programul poate fi sub forma unei campanii (a) de creștere a gradul de 
conștientizare a drepturilor legale ale migranților, (b) menite să explice posibilele 
riscuri  și să avertizeze asupra riscului de exploatare, și (c) să identifice locul în care 
victimele pot reveni în comunitățile lor pentru a primi sprijin. 
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Activitățile programului pot include următoarele: 
 

• Dezvoltarea și consolidarea capacităților comisiilor comunitare anti-trafic, 
care includ reprezentanți guvernamentali și ai consiliilor locale, agențiile de 
aplicare a legii, educatori, lideri de tineret, lideri religioși, precum și alți lideri 
comunitari. Aceste comitete organizează întâlniri lunare menite să crească 
gradul de conștientizare cu privire la traficul intern de persoane. 

• Identificarea și monitorizarea persoanelor și a grupurilor vulnerabile prin 
crearea și coordonarea  grupurilor-țintă în cadrul comunităților și prin 
realizarea unui sondaj cu privire la traficul de persoane. 

• Crearea unei rețele de sprijin pentru grupurile de risc. Persoanele pot fi 
instruite cu privire la dobândirea mijloacelor de subzistență, modalitățile de 
sporire a propriilor venituri și cu privire la alegerile pe care le pot face,  
putând beneficia de asistență în identificarea și utilizarea oportunităților de 
microfinanțare disponibile pe plan local. 
 

 

 
 

 
4.2. MENTORATUL “peer-to-peer” 
 

Mentoratul “peer-to-peer” este o formă de mentorat care are loc de obicei între 
o persoană care a trăit o experiență specifică (un mentor egal) și o persoană care care a 
trecut recent printr-o astfel de experiență (persoana mentorată “peer-to-peer”). Un 
exemplu în acest sens ar putea fi un elev care a trecut printr-o anumită experiență și care 
este mentor pentru un alt elev, mentorizat “peer-to-peer”, cu privire la un anumit subiect, 
sau într-o școală nouă. De asemenea, mentorii “peer-to-peer” intervin în situații care 
presupun schimbări ale stării de sănătate și ale stilului de viață. De exemplu, clienții sau 
pacienții ce beneficiază de sprijin  “peer-to-peer” pot beneficia de ședințe în scopul 
sprijinirii și reabilitării acestora. Mentoratul “peer-to-peer”  le oferă persoanelor care au 
suferit în urma unei experiențe specifice de viață șansa de a învăța de la cei care au reușit 
să se recupereze sau să se reabiliteze în urma unei astfel de experiențe. Mentorii “peer-
to-peer” oferă persoanelor educație, recreere și oportunități de sprijin. Mentorul “peer-
to-peer” poate provoca persoana mentorată  cu idei noi și o poate încuraja să treacă 
dincolo de zona de confort. Cei mai mulți mentori “peer-to-peer” sunt selectați pentru 
sensibilitatea, încrederea și abilitățile lor sociale (Bozeman, B.; Feeney, M.K., 2007). 
 

Există și critici ai ideii de mentorat “peer-to-peer” care insistă pe ideea că se știu 
foarte puține lucruri despre natura relațiilor de mentorat “peer-to-peer” și că există 
puține studii aprofundate care să prezinte rezultatele acestui tip de mentorat, dincolo de 
sentimentele bune dintre părți  și dezvoltarea de prietenii (Jacobi, Maryann, 1991). 
 

Sprijinului reciproc apare atunci când persoanele își împărtășesc cunoștințe, 
experiențe, sau își oferă reciproc sprijin emoțional sau social. (Shery Mead, David Hilton, 
Laurie Curtis, 2001). În mod obișnuit, sprijinul reciproc se referă la o inițiativă formată 
din susținători instruiți (deși poate fi asigurat și de mentori egali și fără instruire 
anterioară) și poate să ia o serie de forme, cum ar fi mentoratul “peer-to-peer”, ascultarea 
sau consilierea. De asemenea, sprijinului reciproc este folosit pentru a desemna inițiative 
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în situații în care colegii sau membrii unei organizații de întrajutorare se întâlnesc cu alte 
persoane egale acestora în scopul oferirii de sprijin reciproc pe bază de reciprocitate. 
 

Sprijinul “peer-to-peer” este diferit de alte forme de sprijin social prin faptul că 
sursa de sprijin este “peer-to-peer”, adică o persoană care se aseamănă din multe puncte 
de vedere cu beneficiarul sprijinului oferit; relația lor este una de egalitate. Un mentor 
“peer-to-peer” poate oferi sprijin prin virtutea experienței relevante: mentorul  “a fost 
acolo, a trecut prin acea experiență” și poate discuta cu alte persoane care trec acum 
printr-o situație similară. Lucrătorii sociali sunt specializați în oferirea de sprijin “peer-
to-peer”,  beneficiind de o pregătire specială. 
 

Organizațiile care deservesc victimele traficului de persoane au folosit modelul 
mentorului supraviețuitor în stabilizarea și sprijinirea victimelor traficului de persoane. 
Acest model angajează un adult supraviețuitor al traficului de persoane ca mentor pentru 
o nouă victimă identificată, exploatată recent. 

Prin stabilirea unei relații de încredere pentru victimele traumatizate, aceste 
programe oferă un instrument valoros pentru a ajuta la recuperarea și reintegrarea lor 
prin abilitarea acestora și oferirea unui sentiment de acceptare. De cele mai multe ori, 
mentoratul  reprezintă doar o piesă dintr-o multitudine de servicii oferite victimelor 
traficului de persoane, care au rolul de a satisface nevoile acestora în materie de siguranță 
și sănătate. De asemenea, programele pot utiliza și mentori care nu au trecut prin 
experiența traficului de persoane, dar care pot lucra cu victime ale traficului de persoane 
exploatate pentru sex sau muncă.  
 

Teoria de bază 
Se crede că eficiența sprijinului reciproc provine dintr-o varietate de procese 

psihosociale descrise cel mai bine de către Mark Salzer în 2002: sprijin social, cunoaștere 
experiențială, teoria învățării sociale, teoria comparației sociale și principiul terapiei de 
sprijin (Mead S., & MacNeil C., 2006). 
Sprijinul social reprezintă existența interacțiunilor psihosociale pozitive cu ceilalți, față 
de care există încredere și grijă reciprocă (Sarason, I., Levine, H., Basham, R. și Sarason, 
B., 1983). Relațiile pozitive contribuie la ajustarea pozitivă și amortizarea împotriva 
factorilor de stres și a situațiilor dificile prin oferirea de (a) sprijin emoțional (Raymond 
B. Flannery Jr., octombrie 1990), stimă, atașament și reasigurare (Young, K.W. (2006); (b) 
sprijin instrumental (bunuri materiale și servicii), (c) companie (Thoits, P., 1986) și (d) 
asigurarea de informații (consiliere, îndrumare și feedback) (Phyllis Solomon, 2004). 
 

• Cunoașterea experiențială cuprinde informații specializate și perspectivele pe 
care persoanele le pot obține prin trăirea unor anumite experiențe, cum ar fi 
abuzul de substanțe periculoase, un handicap fizic, boli fizice sau psihice cronice 
sau un eveniment traumatic, cum ar fi o scenă de război, un dezastru natural, 
violența în familie sau o crimă violentă, abuzul sexual sau închisoarea. 
Cunoștințele experiențiale tind să fie unice și pragmatice, iar atunci când sunt 
împărtășite, acestea contribuie la rezolvarea problemelor și îmbunătățirea 
calității vieții (Shubert, M., & Borkman, T., 1994 și Coyne J.C. și De Longis A. 1986). 

• Teoria învățării sociale postulează că persoanele egale, care au trăit anumite 
experiențe relevante și au supraviețuit,  sunt modele credibile pentru alte 
persoane. Există un grad mai mare de probabilitate ca interacțiunea cu persoane 
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egale care au trecut cu succes prin varii experiențe sau boli să determine schimbări 
pozitive de comportament. (Salzer, M., & Shear, S.L. 2002) 

• Comparația socială presupune că o persoanăe se simte mult mai confortabil în 
interacțiunea cu alte persoane cu care împărtășește caracteristici comune, ca de 
exemplu o boală psihică, pentru a stabili un sentiment de normalitate. Prin 
interacțiunea cu alte persoane care sunt percepute a fi mai bune persoanelor egale 
li se oferă un sentiment de optimism și un motiv de a merge mai departe 
(Festinger, L. 1954). 

 
Frecvența întâlnirilor dintre mentorii “peer-to-peer” și cei asistați  variază în 

funcție de programul individual de mentorat. Unele perechi se pot întâlni o dată pe lună, 
în timp ce altele se pot întâlni de 3-4 ori pe lună sau mai des. De regulă se recomandă ca 
mentorii și cei asistați să se întâlnească mai des la începutul relației, pentru a pune bazele 
acesteia. Mentorii și cei asistați pot păstra legătura prin e-mail, telefon sau în persoană în 
cadrul întâlnirilor. De asemenea, organizațiile de mentorat “peer-to-peer” pot organiza 
evenimente sociale pentru persoanele care participă la program. Aceste evenimente 
oferă oportunități reale de creștere a  interacțiunii dintre mentori și cei asistați.  (Daloz, 
LA 1990) 

Compatibilitatea dintre mentor și persoana asistată este un factor care trebuie luat 
în considerare la alegerea perechilor. Mentorii și persoanele asistate pot profita de faptul 
că provin din medii similare și că au aceleași interese și experiențe de viață (Barry 
Bozeman Mary K. Feeney, 2008). 
 

Calitatea relației de mentorat “peer-to-peer” este importantă pentru persoanele 
asistate în experimentarea unor rezultate pozitive (Sanchez, R.J.; Bauer, T.N.; Paronto, 
M.E. 2006). 

O relație de mentorat are mai mult succes atunci când mentorul arată interes față 
de toate aspectele vieții persoanei asistate,  nu doar pentru partea academică sau cariera 
unei persoane. Mentorii de succes au o abordare deschisă, dobândesc cunoștințe în 
domeniu, dar și cu privire la diverse probleme, sunt empatici, cu aspect fizic plăcut, 
pasionați, își încurajează și își susțin persoanele asistate. Deși aceasta nu este o listă 
completă, calitățile enumerate s-au dovedit a fi de mare importanță pentru relațiile de 
mentorat de succes. (Cramer, R.J.; Prentice-Dunn, S. 2007) Este important să țineți cont 
de aceste calități atunci când recrutați și instruiți mentorii. 
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 SOLD Project 
 SOLD Project este o organizație non-profit din California ce implementează în 
prezent proiectul FREEDOM Peoject, care este un program de prevenire pe patru 
nivele, conceput să protejeze copiii de comerțul sexual din Tailanda. Programul 
presupune următoarele: 
 
 Burse 
 FREEDOM Peoject oferă burse care au ca scop sprijinirea copiilor pentru 
continuarea studiilor și protejarea acestora de comerțul sexual. 
 
 Mentoratul 
 Este necesar ca fiecare copil care beneficiază de bursă să primească un mentor. 
 Mentorii sunt studenți ai universităților din Tailanda care, ca mod de petrecere 
a timpului liber, oferă servicii de mentorat copiilor și îi ghidează pe parcursul anilor de 
școală. 
 
 Conștientizarea 
 Programul FREEDOM Project asigură instruire cu privire la creșterea gradului 
de sensibilizare cu privire la traficul de persoane în rândul copiilor ce beneficiază de 
bursă, familiilor acestora și comunităților din apropiere. 
 
 Accesul la resurse. 
 Organizația SOLD Project oferă un loc sigur fostelor victime ale traficului cu 
persoane privind accesul la resurse educaționale și la persoane ce îi pot ajuta în orice 
privință. 
 
 Abilitarea fetelor și femeilor victime în urma exploatării sexuale comerciale, 
prin educație “peer-to-peer” și protecție.  
 Serviciile de educație și mentorat al a fetelor (GEMS) 
 
 Prevenire și informare 
 GEMS desfășoară activități de prevenire și informare în scopul educării și 
conștientizării tinerilor cu privire la riscurile și cauzele  exploatării sexuale comerciale. 
 
 Programul de Leadership pentru Tineri 
 Echipa de Informare a Tinerilor din cadrul GEMS organizează workshop-uri 
“peer-to-peer” în instituții rezidențiale și de detenție din New York având ca scop 
sensibilizarea cu privire la realitățile din industria sexului comercial în rândul fetelor 
și femeilor tinere care se expun riscului de exploatare sexuală în timp ce oferă, de 
asemenea sprijin “peer-to-peer” și leadership. Workshop-urile de informare utilizează 
programe corespunzătoare tinerilor, dezvoltate de supraviețuitori pentru a facilita 
discuțiile libere și pentru a transmite eficient mesajul cu privire la pericolul de 
exploatare sexuală comercială a copiilor, precum și cu privire la factorii sociali care 
contribuie la prevalența acesteia. 
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 Programul de nițiativă Educațională 
 Programul de Inițiativă Educațională oferă stimulente financiare fetelor și 
femeilor tinere care sunt victime ale exploatării sexuale comerciale, în vederea 
continuării studiilor. Acest sprijin financiar acoperă cheltuielile lunare, incluzând 
chiria, îngrijire și produse alimentare pentru a putea continua studiile în vederea 
absolvirii. 
 
 Protecție 
 GEMS intervine direct în protejarea victimelor traficului de persoane, prin: 
îngrijire pe termen scurt și în situații de criză; sesizări și raportări în numele victimelor; 
consiliere juridică oferită femeilor arestate pentru activități legate de prostituție. 
 
 Sprijin prin punerea la dispoziție a locuințelor provizorii  
 Programul Transitional Independent Living asigură locuințe pe termen scurt 
tinerilor fugari sau fără adăpost, ajutându-i  astfel să devină independenți și să evite 
capcanele traficanților și proxeneților. Aceste programe oferă servicii de sprijinire a 
victimelor traficului de persoane, violenței în familie, agresiunii sexuale și urmăresc 
găsirea de locuințe permanente și integrarea persoanelor în noile lor comunități. 
 
 Sursa: http://www.gems-girls.org/ 
 

 
  
 Asigurarea de adăposturi și desfășurarea activităților de prevenire de 
către organizația Shakti Samuha, condusă de victime  
 
 Protecție 
 Shakti Samuha este prima organizatie din Nepal condusă de persoane care au 
supraviețuit  traficului de persoane și care a stabilit locuințe sigure unde copiii și 
femeile  victime ale traficului de persoane se pot adăposti imediat și unde pot primi 
sprijinul necesar pentru reabilitarea și reintegrarea lor. Serviciile includ asistență 
juridică, asistență medicală, consiliere psihologică, precum și formarea profesională 
pentru a sprijini victimele în a-și dezvolta acele abilități ce le pot asigura venituri 
pentru un trai decent. 
 
 Prevenție 
 Shakti Samuha a înființat grupuri de tinere adolescente din mediul rurale, având 
ca scop informarea cu privire la pericolele traficului de persoane în rândul potențialelor 
victime și, de asemenea, prezentarea altor activități generatoare de venituri. Întâlnirile 
din cadrul comunității și campaniile de sensibilizare sunt organizate în mod regulat cu 
același scop. 
 De asemenea, Shakti Samuha desfășoară programe de luptă împotriva sclaviei 
pentru femeile care lucrează în restaurante, saloane de masaj și cluburi,  astfel încât să-
și consolideze încrederea în sine, prin activități  educative și de grup. 
  
 Sursa: http://www.shaktisamuha.org.np/ 56 | The Protection Project 
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Există mai multe moduri de a aduce reciprocitate în cadrul relațiile de sprijin 
“peer-to-peer” pentru  femeile victime ale traficului de persoane. 

În tabelul de mai jos se regăsesc  abordări pe care un mentor “peer-to-peer” le 
poate utiliza în discuțiile cu femeile/persoanele pe care le sprijină. Citiți fiecare abordare 
de mai jos și analizați modul în care principiile de sprijin de la “peer-to-peer” funcționează 
în relație. Care este experiența comună? Cum procedează mentorul pentru a afla nevoile 
persoanei mentorate? Ce trebuie să facă mentorul pentru a menține controlul în relație? 
Cum se face trecerea de la “De ce aveți nevoie și ce ar trebui să fac pentru a răspunde 
acestei nevoi?” la “De ce avem nevoie și ce vom putea face împreună pentru a construi 
această relație?”. 

 
Ce se spune?  Ce se comunică? 
“Îmi pare rău să te văd suferind atât de 
mult. Trebuie să îți fie foarte greu... Nu ți-
ar fi de ajutor să stăm puțin și să-mi 
vorbești despre această problemă?” 

Mentorii “peer-to-peer” sunt sensibili 
atunci când vine vorba de cazuri de 
discriminare, de pierderea drepturilor 
electorale inerente în experiența comună 
de a fi etichetat sau de a se confrunta cu o 
pierdere sau cu un pericol extrem.  
Relațiile nu presupun judecăți, deoarece  
empatia și validarea sunt valori esențiale 
ale acestora. 
 

“Vreau să fiu alături de tine, dar trebuie să-
ți mărturisesc că-mi este frică. Nu știu ce 
să fac și nu sunt sigur de ceea ce mă rogi 
să înțeleg.” 
 

Într-o relație mutuală, sprijinul reciproc 
este o relație cu două sensuri. 

“Știu că alte persoane s-au panicat,  
forțându-te uneori să mergi la spital. Nu 
vreau să am o astfel de relație cu tine. A 
existat o perioadă în viața mea când m-am 
simțit complet neputincios. Alte persoane  
luau decizii cu privire la ceea ce era cel mai 
bine pentru mine și am văzut cât sunt de 
vulnerabil și de incapabil în a stabili relații 
cu alte persoane. Te confrunți și tu cu 
toate aceste probleme? Nu ți-ar fi util să 
vorbești deschis și fără teamă despre 
experiențele tale?” 
 

În relațiile de sprijin “peer-to-peer”, 
ambele persoane își asumă 
responsabilitatea pentru relația lor, iar 
puterea este împărtășită. Acest lucru 
poate începe cu explorarea și evoluția 
relației și mai apoi consolidarea acesteia 
în timp.  

“Îmi amintesc când am fost într-un loc 
foarte rău și nu am cuvinte să descriu prin 
ce treceam. Îmi era foarte frică tot timpul. 
A fost o adevărată povară pentru mine. Mă 
întreb ce se întâmplă cu tine acum? Aș dori 
să știu mai multe despre ce înseamnă 
autoagresiunea pentru tine, și ce te poate 
ajuta să treci peste asta.” 
 

Experiența comună este mai degrabă 
explorată decât asumată. Fiecare 
persoană este unică în modul în care își 
împărtășește experiențele de viață. 
Accentul este pus pe ceea ce o persoană 
învață  de la cealaltă, decât pe oferirea de 
“sprijin”. 
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“Am început călătoria mea de vindecare 
atunci când cineva m-a ajutat să povestesc 
ceea ce simțeam.  A fost dificil. Creșteam și 
cuvintele nu mai aveau același înțeles. 
Atunci am descoperit cât de multe aveam 
de spus! Dacă rănile ar putea vorbi, ce ar 
spune despre tine?” 

Sprijinului reciproc reprezintă deschidere 
unei noi căi de a vă transpune în lumea 
persoanei. Dacă ambele persoane rămân 
în zona de confort, atunci relația 
stagnează. Acestă metodă oferă 
oportunități de explorare a ceea ce își 
doresc în viață. 

(Sursa: Engaging Women in Trauma-Informed Peer Support: A Guidebook, Andrea Blanch, Beth 
Filson and Darby Penney with contributions from Cathy Cave, 2012). 
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CAPITOLUL V 
PROGRAMUL OUTREACH 

Rezumat 
 

Acest capitol are rolul de a informa organizațiile anti-trafic care conduc programe 
de outreach, precum și comunitatea mai largă, cu privire la tendințele actuale în metodele 
de sensibilizare și asupra rezultatelor implementării acestora. 

În plus, scopul este de a prezenta organizațiilor metodele și instrumentele 
eficiente care pot fi replicate în diverse comunități și cu mare impact în abordarea 
persoanelor traficate. În conformitate cu programul Outreach as a Tool to Combat Human 
Trafficking: A Review of Current Outreach Activities in the U.S, sunt explicate detaliat 
următoarele idei: 
 

1. Pe baza obiectivelor diferite și a înțelegerii diferite a celui mai eficient mod 
de realizare a programelor de outreach, eforturile de combatere a traficului 
de persoane organizațiile își îndreaptă atenția către diferite populații. 

 
2. Principalul scop al celor mai multe dintre organizații este acela de a furniza 

informații privind infracțiunea de trafic de persoane, precum și cu privire 
la serviciile de asistență disponibile victimelor. Aici nu este vorba de simpla 
găsire a victimelor, ci de crearea unei societăți mai sensibile la ideea de 
infracțiune. 

 
3. Determinarea eficienței activităților de outreach rămâne o provocare 

pentru cele mai multe dintre organizații, deoarece acestea se confruntă cu 
probleme legate de lipsa de personal și de  resurse financiare, dar și cu 
dificultăți în identificarea victimelor. 

 
4. Există o dispersare generală între eforturile anti-trafic ale organizațiilor și 

eforturilor anti-trafic ale agențiilor de aplicare a legii. Colaborarea lor nu 
este întotdeauna bazată pe sprijinul reciproc. 

 
Din datele colectate pentru acest capitol este evident că organizațiile au păreri 

diferite când vine vorba de utilitatea practică a outreach-ului direct și indirect în cazul 
persoanelor traficate. Rezultatele arată că toate organizațiile folosesc cel puțin unul din 
următoarele instrumente: 
 

1. instrumente practice 
2. materiale tiparite 
3. instrumentele mass-media. 

 
În plus, materialele de informare inovatoare descoperite au fost de exemplu sub 

formă de bețișoare parfumate, carduri religioase și producții locale de teatru. 
Nu în cele din urmă, așa cum rezultă din discuții, există o dezinformare 

generalizată în ceea ce privește infracțiunea de trafic de persoane deoarece oamenii nu 
fac distincția dintre contrabanda cu persoane și traficul de persoane. Această 
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dezinformare trebuie corectată pentru a permite organelor de drept public, federale și 
locale să identifice persoanele traficate și să acționeze în favoarea lor. 

Există șase domenii în care membrii comunității anti-trafic pot aduce îmbunătățiri 
programatice: 
 

1. Urmărirea generării de cazuri 
Multe organizații nu urmăresc generarea de cazuri prin niciun fel de sistem 

de monitorizare internă, lucru care ce ar putea îngreuna capacitatea acestora 
de a realiza o sensibilizare de succes. Alte organizații par incapabile să atribuie 
generarea de cazuri în programele acestora de sensibilizare deoarece, de 
multe ori campaniile de sensibilizare nu sunt orientate spre victimele în sine, 
ci spre personalul de primă intervenție și publicul larg. 

Organizațiile trebuie să înregistreze generarea de cazuri nu numai pentru 
donator, ci și pentru a face în permanență îmbunătățiri în metodele de 
sensibilizare, pentru a vedea dacă metodele acestora își ating sau nu scopurile 
propuse și pentru a se asigura că programul lor global este unul eficient. 
 

2. Crearea de rețele naționale și internaționale 
Multe dintre organizații sunt constrânse de lipsa de personal și de 

finanțare, iar  aceste limitări reduc din eficiența programelor. La nivel 
național, organizațiile pot atenua aceste constrângeri, prin crearea unei rețele 
care informează mai departe cu privire la programele de sensibilizare și 
activitățile de furnizare de servicii. 

Forma rețelei internaționale create poate reduce numărul de victime 
traficate. 
 

3. Utilizarea mass-mediei 
Mass-media joacă un rol important în sensibilizarea comunității, și s-a 

dovedit a avea un impact pozitiv de mobilizare. Cei mai multi participanți la 
acest studiu au confirmat faptul că mass-media reprezintă un instrument 
important în sprijinirea programelor de sensibilizare ale organizațiilor cu 
privire la traficul de persoane, fiind un instrument care vizează direct 
victimele traficului de persoane. Una din metodele pe care organizațiile le pot 
adopta pentru a crește utilizarea eficientă a mass-mediei este aceea de a 
schimba modul de funcționare a programelor de televiziune sau de radio care 
rareori abordează această problemă, în scopul creării de reclame ce pot fi 
vizualizate și auzite în masă. 
 

4. Educarea tinerilor 
Este cunoscut faptul că toate organizațiile de sensibilizare împărtășesc 

același obiectiv de educare a publicului cu privire la traficul de persoane. 
Putem menționa aici discuțiile deschise despre această problemă în fața  
elevilor de liceu sau a părinților copiilor din școlile gimnaziale. Această 
abordare poate fi copiată cu succes și de alte organizații anti-trafic. În plus, 
producțiile teatrale și/sau jocurile pot fi un mod creativ și pozitiv de 
sensibilizare a copiilor cu privire la această problemă. 
 

5. Responsabilizarea liderilor comunității locale 
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Membrii comunității locale joacă un rol foarte important în realizarea 
programelor de sensibilizare, în special în identificarea victimelor în cadrul 
propriilor comunități. Organizațiile de sensibilizare pot oferi cursuri 
membrilor comunității locale și îi pot încuraja să își creeze propriile 
organizații de sensibilizare. Apoi, aceste grupuri locale își pot uni forțele cu 
organizațiile de sensibilizare deja existente. 
 

6. Aplicarea legii în comunitate 
Nu în cele din urmă, este important rolul aplicării legii în identificarea 

victimelor și aducerea acestora într-un loc sigur. Este adesea dificil, pentru că 
cele mai multe victime se tem de ceea ce presupune aplicarea legii. Deoarece 
această teamă provine dintr-o varietate de factori, cel mai sigur de la traficanți, 
eradicarea acestei stigmatizări și a acestei temeri rămâne în sarcina  
organizațiilor de sensibilizare prin educarea comunităților cu privire la 
aplicarea legii în aceste situații. 

În plus, aplicarea legii în cadrul comunității crește nivelul de încredere a 
potențialilor persoane traficate și organele de aplicare a legii. 

 
I. Introducere/Context 

Outreach-ul este un subiect important în domeniul combaterii traficului de 
persoane și a fost dezvoltat în continuare de către organizații care și-au propus o mai 
bună abordare a problemelor pe care infracțiunea de trafic de persoane le ridică. 
În plus, conștientizarea generală și înțelegerea fenomentului de trafic de persoane este 
destul de nouă. Abordarea problemei tot mai mari a traficului de persoane de către 
organizațiile anti-trafic a condus la elaborarea de metode de sensibilizare care vizează 
identificarea mai eficientă a victimei, aducerea persoanelor traficate în locuri sigure și 
asigurarea serviciilor disponibile acestora. Prezentul capitol se concentrează pe 
importanța programelor de sensibilizare și impactul acestora asupra victimelor. 
 

Acest material servește ca instrument educațional pentru cei care desfășoară 
programe de sensibilizare, și a fost realizat cu intenția de a furniza informații pertinente 
privind comunitatea care luptă împotriva traficului de persoane, în special privind 
grupurile de sensibilizare, metodele de sensibilizare utilizate în prezent. Aceasta permite 
grupurilor să compare și să observe propriile metode, dar și să identifice cele mai 
eficiente dintre aceste metode. 
 

O persoană traficată este o persoană care a suferit formele severe de traficare: 
traficul sexual este un act sexual comercial indus prin forță, sau coerciție, sau persoana 
forțată să facă acest lucru are sub 18 ani; sau recrutarea, adăpostirea, transportarea, 
furnizare sau obținerea unei persoane pentru muncă sau servicii, prin folosirea forței sau 
prin constrângere în scopul supunerii la servitute involuntară, muncă pentru plata unei 
datorii sau sclavie. 
 

În sensul acestei analize, aceste grupuri sunt împărțite în două categorii: grupuri 
de outreach  direct și indirect. 
 

Outreach  direct se referă la metode care vizează în mod direct persoanele 
traficate și comunitățile de risc. 
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Outreach indirect pune accent pe ajungerea la personalul de primă intervenție: 
personalul medical și organele de aplicare a legii, furnizorii de servicii sociale și juridice, 
precum și informarea publicului larg. 
 

Comunitățile de risc reprezintă acele zone în care există un potențial ridicat de 
proveniență a persoanelor traficate. Adesea, acestea sunt zone cu venituri scăzute. 
 

Cei implicați în realizarea outreach-ului indirect au tendința de a stabili și de a 
dezvolta relații cu partenerii naturali (organele de aplicare a legii, furnizorii de servicii), 
cu care împărtășesc obiective și interese similare, și cu care au mai colaborat anterior. 
Prin colaborarea cu aceste grupuri, organizațiile au șanse mai mari să ajungă la victime și 
să răspundă nevoilor acestora. Lucrul cu organele de aplicare a legii are un scop dublu: 
“acela de a veni în sprijinul comunităților victimelor și supraviețuitorilor prin creșterea 
gradului de conștientizare privind aplicarea legii și, în al doilea rând, pentru a încuraja 
capacitatea lor de a reprezenta aceste persoane care au supraviețuit”. 
 

Obiectivele metodelor de outreach 
 

Obiectivele principale ale programelor de outreach sunt: 
1. creșterea gradului de conștientizare și educație cu privire la traficul 

de persoane în rândul personalului de primă intervenție, a 
furnizorilor de servicii, precum și a publicului larg; 

2. creșterea capacității de identificare și găsire a  potențialelor victime; 
3. eficientizarea în asigurarea de servicii victimelor traficului de 

persoane. În ciuda faptului că sunt vizate grupuri diferite, 
organizațiile împărtășesc obiective similare prin sensibilizare 
directă sau indirectă.  

 
Instrumentele și metodele de outreach 

 
În funcție de obiectivele specifice ale fiecărei organizații, s-au identificat și 

implementat următoarele metode de outreach: 
 

• Ședințe de training - de obicei se adresează personalului de primă intervenție, 
furnizorilor de servicii (asistenți sociali, psihologi, avocați și personal medical), 
publicului larg și urmăresc instruirea acestora privind cele mai bune metode de 
identificare și sprijinire a victimelor traficului de persoane. 

 
• Ședințe de informare - își propun să ofere informații esențiale despre ceea ce 

înseamnă traficul de persoane, ce îl diferențiază de contrabandă și modalitățile de 
identificare a victimelor și  raportarea traficului de persoane. 

 
• Sprijinirea inițiativelor de combatere a traficului de persoane la nivelul 

comunității - Ințelegerea faptului că identificarea victimelor traficului de persoane 
necesită interesul și atenția comunităților apropiate acestora, scopul 
organizațiilor este acela de a încuraja inițiativele locale care pot avea acces direct 
la potențialele victime, care sunt mult mai eficiente în recunoașterea victimelor și 
care le pot ajuta să revină într-un loc sigur. 
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• Sensibilizarea reciprocă de la lucrător la lucrător – are rol în diseminarea 
informațiilor în rândul colegilor. Acest lucru este deosebit de eficient în găsirea 
persoanelor traficate, deoarece este probabil ca respectivele victime să fi fost în 
contact direct cu alți lucrători (nu e neapărat necesar ca și acestea să fie traficate) 
și care pot servi la transmiterea de informații. 

 
• Întâlniri la nivel de conducere/Dezvoltarea liderilor comunitari - încurajează 

implicarea liderilor comunitari în inițiative locale anti-trafic, precum și instruirea 
acestora în vederea dezvoltării de programe de sensibilizare la nivel național. 
Liderii comunitari sunt în măsură să aibă acces mai mare la populațiile vizate 
deoarece, în calitate de membri ai comunității, există un anumit nivel de încredere, 
pentru că aceștia nu sunt outsideri. 

 
• Rețeaua partenerilor de coaliție și a voluntarilor - Servește la consolidarea și 

extinderea grupului de lucru format din organizații multidisciplinare instruite să 
asigure mai multe tipuri de servicii. Un exemplu în acest sens îl constituie un 
anumit tip de grup operativ care include membri ai organizațiilor prestatoare de 
servicii și personalul de primă intervenție. 

 
• Clinici juridice deschise - Se referă la un forum public destinat victimelor și altor 

părți interesate care au nevoie de consultanță și servicii juridice. 
 

• Colaborarea cu organele de drept - Permite organizațiilor să lucreze în grupuri 
operative cu agențiile locale de aplicare a legii. Această colaborare contribuie la 
creșterea capacității organizațiilor antitrafic de sprijinire a persoanelor traficate 
printr-o cooperare sporită între sectoare. 

 
• Liniile telefonice - Crearea de linii telefonice disponibile 24/24, 7 zile pe 

săptămână care să vină în sprijinul persoanelor traficate care au nevoie de ajutor. 
 

Majoritatea organizațiilor aplică metode directe de sensibilizare în ceea ce 
privește comunitățile de risc și persoanele traficate, dar nu întotdeauna în aceeași 
manieră. În cele mai multe cazuri, în atingerea obiectivelor sunt folosite instrumente 
diferite. Instrumentele cele mai folosite sunt bețișoarele parfumate, carcasele de ruj și 
cardurile religioase. Instrumentele utilizate imită obiectele de utilitate zilnică. Scopul este 
de a oferi informații persoanelor traficate fără a stârni suspiciuni traficanților. 
 

Instrumente tipărite și din mass-media: 
 

• Broșuri/pliante/flyere/postere - Aceste materiale sunt destinate personalului de 
primă intervenție, furnizorilor de servicii și a publicului larg. Acestea cuprind o 
prezentare sinoptică cu privire la fenomenul de trafic cu persoane, statistici și 
datele de contact ale organizației. 
Una dintre principalele metode de sensibilizare reciprocă este atunci când 

lucrătorii discută în cadrul ședințelor comunitare sau a ședințelor de conducere și unde 
aceștia sunt instruiți cu privire la realizarea programelor de sensibilizare la nivel 
național. 

Abordarea reciprocă (peer-to-peer) creează un mediu de încredere sporită. Ideea 
de focusare asupra unei categorii a populației, și anume asupra victimelor traficului de 
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persoane și folosirea acestei metode de sensibilizare poate fi copiată și de alte organizații 
care vizează grupuri specifice, cum ar fi lucrătorii sexuali. Această  abordare abilitează 
persoanele traficate și sporește solidaritatea. 
 

 
Panouri – Într-o campanie lansată recent împotriva traficului de persoane pe un panou 
s-a afișat imaginea cu mâinile unei femei legate cu un bilet de avion pentru bagaje, iar 
sloganul mare, scris în trei limbi diferite era: “Traficul de persoane este sclavie 
modernă”. 
 

 
Instrumente practice: 
 
Instrumente discrete: 

• Carduri religioase – carduri de dimensiunea unui portofel ce înfățișează figuri 
religioase (sfinți). Pe verso este o rugăciune în care se regăsește un număr de 
telefon la care victimele pot apela. 

• Carcase de ruj – reprezintă un alt instrument practic și discret în care se regăsesc 
datele de contact ale unei organizații. 

• Bețișoare parfumate - Materialul este specific comunităților etnice din Asia de Sud, 
dat fiind specificul religios și cultural al acestei comunități. Nu este nimic suspect 
dacă o persoană are în posesie acest obiect. 

• Cărți cu benzi desenate – Ilustrațiile acestor cărți descriu traficul de persoane. 
Acestea au fost create pentru acele persoane care nu știu să scrie sau să citească 
sau care nu vorbesc limba țării în care se află. 

• Brățari – Realizate după modelul brățărilor de cauciuc. Acestea arată ca orice 
brățară de pe piață și, din acest motiv, nu dau nimic de bănuit. Pe interiorul 
acestora este inscripționat un număr de telefon la care victimele pot suna. 

• Chibrituri - Aceste materiale sunt foarte discrete, iar pe spatele lor se regăsesc date 
de contact.  

• Semne de carte - Sunt mici și subțiri și pot fi ascunse în cărți. Acesta este un alt 
model de instrument discret pe care-l folosesc multe organizații. 

• Lame de gumă de mestecat – Reprezintă un alt instrument discret care conține 
date de contact specifice la care persoana traficată poate apela pentru a obține 
sprijin și servicii. 

 
 
Instrumente de sensibilizare publică: 
O organizație a reușit să scoată cu succes 7 lucrători casnici traficați într-un complex 
rezidențial. Femeile au fost angajate de către familiile care locuiau în cadrul 
complexului rezidențial și proveneau din aceeași țară. Prin simpla observare a acestui 
loc, membrii organizației au fost capabili să identifice persoanele traficate care lucrau 
în cadrul complexului. De asemenea, ei au remarcat faptul că femeile erau atent păzite 
de către angajatorii lor, însă aveau acces la parcul  complexului de locuințe. 
Membrii acestei organizații s-au dat drept vizitatori ai parcului și au inițiat o 
conversație cu acestea. Le-au strecurat lame de gumă de mestecat care conțineau datele 
de contact ale organizației și o linie telefonică disponibilă 24/24.  
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• Producții teatrale locale - proiectul vizează creșterea gradului de sensibilizare a 
comunității cu privire la traficul de persoane. Piesa este realizată în trei limbi 
diferite pentru a viza diferite populații imigrante.  

 
Instrumentele de sensibilizare se împart în trei categorii: 

1. instrumente de mass-media 
2. materiale practice  
3. materiale tipărite.  

 
Instrumentele mass-media constau în emisiuni culturale de radio realizate în 

anumite limbi specifice, anunțuri de servicii publice, televiziune și mass-media de 
imprimare. 
 

Materialele practice se referă la materiale palpabile, discrete ce ascund informații 
utile (de exemplu, numere de telefon, adrese, etc.) adresate victimelor cu scopul de a le 
îndruma către agențiile și serviciile corespunzătoare. 
 

Materialele tipărite includ pliante și broșuri. 
 

Serviciile asigurate persoanelor traficate 
O componentă cheie în salvarea persoanelor traficate este capacitatea de a oferi 

acestor persoane servicii variate. Organizațiile asigură victimelor diferite servicii, iar 
acestea sunt oferite pe baza domeniului lor de expertiză. De exemplu, unele organizații 
oferă servicii juridice, altele oferă consiliere pentru depășirea traumelor, serviciile 
medicale și stomatologice, hrană și îmbrăcăminte. 
 

În acest capitol serviciile prestate în beneficiul victimelor traficului de persoane 
au fost împărțite în trei categorii: servicii directe, serviciile de urgență și servicii de 
parteneriat. 
 

Servicii directe sunt serviciile de asistență juridică, socială; tot aici se includ 
educația, plasarea forței de muncă, orientare culturală, etc.), precum și serviciile medicale 
(pentru recuperarea mentală și fizică) acordate victimelor traficului de persoane. 
 

Serviciile de urgență satisfac nevoile imediate ale victimelor traficului de persoane 
și includ: hrană, adăpost, îmbrăcăminte și resurse financiare. 
 

În cele din urmă, serviciile de parteneriat se referă la situațiile în care organizațiile 
referă victimele unor organizațiilor partenere care sunt mai bine dotate pentru a oferi 
diverse servicii necesare victimei. 

 
Genenerarea de cazuri 
Determinarea datelor privind generarea de cazuri este direct corelată cu metodele 

de sensibilizare ale diferitelor organizații și a reprezentat o reală provocare. Majoritatea 
participanților consideră că este dificil să se coreleze generarea de noi cazuri cu metodele 
de sensibilizare, deoarece urmărirea cifrelor este o sarcină aproape imposibilă. 

Mai mult decât atât, pentru organizațiile axate pe sensibilizarea indirectă care au 
ca scop  creșterea gradului de conștientizare, a fost cu mult mai dificil să se cuantifice 
gradul conoaștere a problemei. 
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Foarte constrânse de factori externi, inclusiv subfinanțarea și lipsa de personal, 
dar și de dificultatea în ansamblu a sarcinilor, organizațiile se confruntă cu reale 
provocări în ceea ce privește implementarea metodelor de sensibilizare și determinarea 
rezultatelor concrete ale acestor eforturi. Cu toate acestea, este important să ținem cont 
de faptul că munca lor este imensă în contextul amplificării fenomenului de trafic de 
persoane. 
  

Care este distincția dintre contrabanda cu persoane și traficul cu persoane, 
și care este importanța cunoașterii acestei diferențe? 

O problemă reală și delicată în același timp o reprezintă distincția dintre 
contrabanda și traficul de persoane. În afară de publicul larg, care în general nu cunoaște 
infracțiunea de trafic de persoane, mai există și alte categorii de persoane (cum ar fi 
organele de drept și patrulele de frontieră) care, de asemenea, nu fac această distincție; 
când o persoană aude cuvântul “trafic”, se gândește prima dată la traficul de droguri, 
arme, sau la contrabandă. Însă, odată ce oamenii știu mai multe lucruri despre 
infracțiunea de trafic de persoane, aceștia sunt capabili să distingă între contrabandă și 
trafic și sunt mult mai dispuși să participe la lupta împotriva acestei infracțiuni. 
 

Este esențială instruirea ofițerilor organelor de drept în ceea ce privește această 
problemă, deoarece ei întâmpină astfel de situații în timp real. Prin înțelegerea faptului 
că infracțiunea care se petrece la ora două dimineața este mai probail trafic de persoane 
și nu contrabandă, ofițerii pot identifica mai multe victime și le pot readuce în siguranță. 
Din cercetări s-a constatat că, pentru a identifica mai multe victime ale traficului de 
persoane, este mult mai eficient ca programele de sensibilizare să se adreseze 
personalului de primă intervenție, mai ales organelor de drept. Astfel, este esențial ca în 
cadrul instruirii teoretice și practice a organelor de drept să se pună accent pe realizarea 
distincției dintre contrabandă și trafic cu persoane. 
 

Care sunt populațiile vizate? 
Membrilor comunității anti-trafic le este dificil să decidă dacă să adopte metode 

de sensibilizare directă, indirectă sau o combinație a celor două. Deseori se ridică 
problema dacă este mai eficient să se instruiască personalul de primă intervenție, 
furnizori de servicii sau publicul cu privire la modul de identificare și sprijinire a 
persoanele traficate, sau dacă este mai bine să aibă în vedere comunitățile de risc și 
persoanele traficate suspecte, sau să se concentreze pe ambele forme de sensibilizare. 
 

Deși este importantă scoaterea victimelor din mediul de exploatare, la fel de 
importantă este instruirea personalului de primă intervenție, a furnizorilor de servicii și 
a publicului, deoarece este mult mai probabil ca aceste categorii să aibă contact inițial și 
direct cu persoanele traficate. Decizia de a realiza activități de sensibilizare indirectă se 
bazează pe înțelegerea faptului că “este dificilă obținerea de informații directe de la 
persoanele traficate din cauza naturii acestei infracțiuni și a problemelor legate de 
limbă...”, iar aceasta constituie o decizie cheie pentru furnizorii de servicii sociale și a 
ofițerilor. 
 

Date fiind constrângerile legate de lipsa de personal și a finanțării guvernamentale 
în cadrul organizațiilor, cel mai simplu mod de sensibilizare este acela de a se adresa 
direct personalului de primă intervenție și furnizorilor de servicii, permițând informarea 
a câtor mai multe persoane cu privire la această infracțiune. În plus, este recunoscut 
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faptul că vizarea organizațiilor multidisciplinare cu o clientelă diferită permite 
răspândirea informațiilor relevante la populații  mai largi. 
 

În realizarea programelor de sensibilizare indirectă, este la fel de important să fie 
luate în considerație organizațiile comunitare, cum ar fi școlile și instituțiile religioase. 
Acestea sunt mediul ideal pentru creșterea conștientizării și cunoașterea de către 
publicul larg a problemelor legate de infracțiunea de trafic de persoane. Multe instituții 
religioase asigură servicii sociale populațiilor cu venituri mici. Organizațiile comunitare 
sunt capabile să construiască relații de încredere cu oameni care locuiesc în cadrul 
respectivei comunități. Încrederea este un element cheie în identificarea și sprijinirea cu 
succes a persoanelor traficate. 
 

Care este scopul outreach-ului? 
Obiectivele principale sunt: creșterea capacității de identificare a potențialelor 

victime, creșterea gradului de sensibilizare privind traficul de persoane, precum și 
îmbunătățirea serviciilor oferite victimelor traficului de persoane. Având în vedere aceste 
obiective, apar următoarele întrebări: 
 

• Aceste obiective sunt realiste? Dacă nu, atunci ce le poate face realiste? 
• Abordează sau nu problemele pe care aceste organizații încearcă să le rezolve? 

 
Prima problemă de care se lovesc organizațiile în munca lor este identificarea 

victimelor. Cine sunt persoanele traficate? Apoi, se confruntă cu o problemă și mai mare, 
deoarece infracțiunea de traficare rămâne încă “nedescoperită” într-o populație tot mai 
numeroasă, făcându-se cu ușurință invizibilă. 
 

Apoi, lipsa de informare a publicului larg, valabilă și în rândul victimelor, 
îngreunează și mai mult asigurarea servicilor și sprijinului necesar victimelor traficate. 
Obiectivele generale menționate mai sus se corelează direct cu provocările reale cu care 
se confruntă comunitatea anti-trafic. 
 

În abordarea problemei traficului de persoane, informațiile (cu privire la 
infracțiunea în sine și asistența disponibilă) sunt cruciale. Ca recunoaștere a acestui fapt, 
obiectivele organizaților – chiar dacă nu conduc direct la un val brusc de salvări a 
victimelor și de urmăriri penale -  abordează problema lipsei de informare sau de 
informare greșită în rândul populației. Este important să subliniem că vizarea 
comunităților este dificilă, deoarece oamenii nu vor să recunoască faptul că “sclavia ar 
putea fi chiar sub nasul lor”. 
 

Organizațiile ar trebui să-și sporească capacitățile sau să facă schimb de 
cunoștințe?  

Împărtășirea succeselor, eșecurilor și a metodelor ar pentru conduce la creșterea 
capacității organizațiilor anti-trafic de sensibilizare în vederea identificării persoanelor 
traficate. Crearea de parteneriate ar trebui să fie un factor-cheie în lupta împotriva 
traficului de persoane. Deși multe organizații ar trebui să coopereze, cu organele de drept 
și cu furnizorii de servicii suplimentare, organizațiile de informare lucrează împreună 
pentru a asigura victimelor  cele mai bune servicii prin împărtășirea succeselor și 
eșecurile. 
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Conform Raportului Serviciile de asistenta acordate victimelor traficului de 
persoane in Romania si Norvegia, publicat de Asociatia Pro Refugiu in 2014, vă prezentăm 
rezultatele sondajelor efectuate în Norvegia, folosind un  studiu realizat on line, numit 
Survey Monkey1 , utilizat pentru transmiterea unui chestionar, elaborat pentru acest 
studiu, la 30 de ONG-uri și organizații guvernamentale diferite precum și la alte 
organizații care, prin prisma activității lor, pot veni în contact cu victime ale traficului de 
persoane. 17 din cele 30 de instituții și organizații au răspuns2. 

Este important să se țină cont de faptul că doar trei dintre respondenți sunt 
organizații care nu au fost fondate în scopul acordării de asistență victimelor traficului de 
persoane. Prin urmare, aceste trei organizații au competențe, obiective principale și 
grupuri țintă care ar putea să nu aibă nimic de-a face cu traficul de persoane ca atare. Cu 
toate acestea, prin activitățile lor zilnice ar putea veni în contact cu victime.  

În Norvegia nu există nicio organizație fondată în scopul informării doar pentru  
identificarea potențialelor victime ale traficului de persoane.  

Dintre respondenți, 7 organizații întreprind acțiuni de informare. Felul și locul în 
care realizează această activiate variază.  

Patru organizații realizează activități de informare în rândul persoanelor care 
vând sex atât prin prostituția în stradă cât și în alte locații, cum ar fi apartamentele 
private, saloanele de masaj și pe internet. În cadrul acestor patru organizații, numărul de 
angajați implicați în activitățile de informare variază de la 2 la 15. Unele organizații 
apelează și la voluntari, pe lângă angajați.  

În ceea ce privește activitatea de sensibilizare realizată de aceste 4 organizații, 
niciuna dintre acestea nu colectează date cu privire la numărul victimelor traficului de 
persoane pe care acestea le-au cunoscut. Cu toate acestea, așa cum indică secțiunea cu 
privire la fapte și cifre, cele mai multe dintre victimele traficului de persoane din Norvegia 
sunt femei aduse pentru prostituție. Mare parte dintre aceste femei au fost în contact cu 
persoanele care au realizat activități de informare (sau alte servicii) pentru cel puțin una 
dintre cele patru organizații.  

Celelalte trei organizații realizează activități de informare concentrându-se în 
direcții total diferite. O organizație întreprinde activități de sensibilizare în randul 
minorilor neînsoțiți solicitanți de azil, în scopul identificării victimelor traficului de 
persoane; acelați lucru îl face și o altă organizație în închisoare. Ultima organizație 
realizează activitățile de informare direct pe stradă, având ca țintă persoane sau grupuri 
de persoane supuse riscului. Domeniul lor de competență include abuzul de substanțe, 
prevenirea criminalității, precum și asigurarea de îngrijiri medicale și de specialitate 
persoanelor cu abuz de substanțe și/sau probleme mintale. Numărul de angajați implicați 
în activitățile de sensibilizare din aceste trei organizații variază de la 1 la 31. 

 

 

 

1 www.surveymokey.com  
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Pro Sentret  

Activități de outreach pe stradă 
 
 Pro Sentret este o organizație înființată în anul 1983 în Oslo în scopul asigurării 
de servicii  femeilor și bărbaților care se prostituează sau s-au prostituat trecut. În 
1993, ministrul de atunci al Afacerilor Sociale, Grethe Knudsen a numit organizația Pro 
Sentret centru național de expertiză. Centrul este condus de orașul Oslo, și este 
cofinanțat de către guvernul central și de conducerea orașului. Personalul organizației 
  
 Pro Sentret cuprinde experți din diverse domenii. 
 Obiectivul activităților de outreach realizate de Pro Sentret pe străzi este acela 
de a stabili și menține relații cu persoane care se prostituează și care provin din acest 
spațiu, precum și informarea persoanelor cu privire la serviciile noastre. De asemenea, 
distribuie gratuit prezervative și lubrifiante pentru prevenirea BTS și HIV. Ca centru 
național de competență, Pro Sentret monitorizează fenomenul de prostituție din 
această zonă precum și modificările care apar. 
 
 Zona și frecvența 
 Echipa de Front a organizației Pro Sentret desfășoară activități de sensibilizare 
în fiecare zi de marți și joi între orele 21.00-23.30 dar și în weekend, pe timpul nopții, 
o dată pe lună. Echipa de Front a realizat, de asemenea, acțiuni de sensibilizare și în 
timpul zilei, de 6 ori în 2014, pentru a obține un feedback al persoanlor care lucrează 
în aceste ore. 
 Ziua și seara, Echipa de Front vizitează zonele din Oslo cunoscute pentru 
prostituție. Aceste zone sunt: Kvadraturen, Festningen, Vippetangen, Tollbugata, 
Skippergata și partea inferioară a Karl Johann. 
 
 Mediul stradal în 2014 
 În 2014, au întâlnit în medie 23 de persoane care lucrau în ture de seară și 83 
de persoane în ture de noapte, dar numărul persoanelor care lucra în ture a variat: între 
4 și 47 seara și 37 și 140 pe timp de noapte. De asemenea, s-a constatat o variație 
privind numărul și naționalitatea persoanelor între turele de seară și turele de noapte; 
seara dominau persoanele provenite din Albania, Bulgaria și România, iar pe timpul 
nopții predominau persoanele din Nigeria. 
 În 2014, Echipa de Front a întâlnit 67 de persoane necunoscute până atunci. 
Aceste persoane au fost înregistrate ca “noi”. Totuși, este important de subliniat că 
aceste persoane nu sunt neapărat noi pe piața prostituției, fiind posibil ca acestea să nu 
fi fost întâlnite în timpul activității noastre de sensibilizare. 
 Membrii Echipei au observat că femeile sunt supuse diferitelor forme de 
hărțuire. În mai multe rânduri, în special în turele de noapte, ei au observat că femeile 
sunt abuzate verbal de trecători sau de posibilii lor clienți. 
 În 2014, au observat o creștere a nevoii de consiliere. Ei cred că acest lucru se 
datorează faptului că membrii Echipei devin “chipuri cunoscute” în acest domeniu, și 
că multe persoane i-au întâlnit în centrul de consiliere. În majoritatea ședințelor de 
consiliere se discută despre violențele la care au fost supuse femeile, atât de către 
persoane cunoscute cât și persoane necunoscute. Unele persoane doresc să afle mai 
multe informații cu privire la drepturi, rezidență, poliție, în timp ce multe alte persoane 
vor să vorbesc despre incidente tulburătoare legate de prostituție. Aceste incidente 
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includ totul, de la frustrări generale cu clienții, la episoade de violență gravă. Foarte 
puține cazuri grave de violență au fost raportate la poliție, dar unele persoane afirmă 
că doresc să avertizeze asupra pericolelor la care se supun persoanele care se 
prostituează. 
 Consilierea în mediul stradal poate fi o provocare, însă membrii Echipei încearcă 
să încurajeze femeile să vină la centrul de consiliere și orientare. Aceștia au cosntatat 
că multe dintre femei nu vizitează acest centru și, din acest motiv, au nevoie de 
consiliere în mediul stradal. 
 Ocazional, poliția a fost prezentă în mediul stradal, iar femeile au perceput 
negativ acest lucru; în urma incidentelor, mai multe femei au dorit să vorbească cu noi 
despre acțiunile și metodele poliției. Multe dintre ele au fost supuse unor verificări 
privind actele de identitate și rezidență; alte femei vorbesc de hărțuire și rasism, iar 
altele consideră că poliția este o formă de protecție și o sursă de siguranță. Unele femei 
care nu dispune de un permis de ședere, care au avut experiențe neplăcute în alte țări, 
se tem de poliție din acest motiv. 
 
 Acțiuni de identificare a femeilor norvegiene cu probleme de dependență 
 De la începutul anilor 2000, organizația Pro Sentret a înregistrat o scădere a 
numărul de femei norvegiene cu probleme de dependență care apelează la serviciile 
sale. Ca un prim pas spre restabilirea relațiilor cu aceste femei, membrii organizației au 
colaborat cu diferiți furnizori de servicii, pentru a aborda problema prostituției și 
dependenței. 
 
 Începând cu 2013, organizația s-a implicat într-un proiect de construire a unui 
adăpost pentru femeile cu probleme de dependență sau prostituate: Natthjemmet. Ca 
rezultat al acestei colaborări, membrii organizației au realizat împreună o broșură care 
descrie serviciile oferite atât de Pro Sentret, cât și de Natthjemmet, și care a fost 
distribuită în timpul programelor de sensibilizare în mediul stradal.  
 
Sursa: http://prosentret.no/en/ 
 

 
 

Ar trebui ca organizațiile să investească mai mult în urmărirea eficientizării 
metodelor de outreach? 

Cele mai multe organizații nu dispun de un sistem intern de monitorizare a 
impactului acestor programe de outreach. Însă această dificultate nu se datorează 
neapărat lipsei de interes. Atunci când mai multe organizații sunt implicate în acțiuni de 
outreach, este dificil să se determine acțiunea cărei organizații a avut ca rezultat aducerea 
victimei într-un centru de consiliere. Dar, deși cuantificarea numerică a “succesului” 
activităților de outreach, având ca scop creșterea gradului de conștientizare poate fi 
dificil, nu este nerealistă sau imposibilă. Organizațiile pot monitoriza schimbările și 
impactul programelor de sensibilizare în alte moduri, cum ar fi creșterea volumului de 
linii telefonice gratuite, a numărului de cursuri oferite, a cererilor de training, și creșterea 
numărului de parteneriate cu avocați, cu personalul de primă intervenție sau cu furnizorii 
de servicii. Dacă este greu de urmărit numărul de cazuri generate,  aceste măsuri ar putea 
servi la “cuantificarea” succesului. 
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Care sunt provocările cu care se confruntă organizațiile în colaborarea cu 
organele de drept? 

Există momente când organele de drept se opun obiectivelor programelor de 
outreach ale organizației. În general, organele de drept colaborează cu organizațiile. În 
cele mai multe cazuri, organele de drept joacă un rol-cheie în identificarea și sprijinirea 
victimelor, dar în alte situații, obiectivele lor sunt diferite sau nu sunt dispuse să 
coopereze. 
 

 
 În timpul desfășurării unui program de outreach direct într-un cartier din New 
York, un membru al Comunității de Reacție la Traficul cu persoane (CRT) a identificat 
că mai multe baruri după ora închiderii se transformat în bordeluri. Dificultatea cu care 
s-a confruntat CRT a fost în legătură cu scoaterea persoanelor din acel loc. Majoritatea 
prostituatelor nu erau traficate, fiind mai degrabă imigrante ilegale; din câte știa 
membrul CRT despre respectivul cartier, acesta a descoperit că mai mulți rezidenți 
depindeau de resursele suplimentare pe care aceste prostituate le generau zi de zi. 
Comunitatea nu putea face raiduri pentru a scoate femeile traficate din respectiva 
locație, deoarece le era teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla cu imigrantele ilegale. 
 
 Sursa: International Rescue Committee & The New School Graduate Program in International 
Affairs Report, Outreach as a Tool to Combat Human Trafficking: A Review of Current Outreach Activities 
in the U.S. 
 

 
Ce schimbări trebuie aduse metodelor de outreach pentru îmbunătățirea 

rezultatelor? 
În cele din urmă, este evident că multe organizații continuă să-și actualizeze 

strategiile de outreach pentru rezultate mai bune. Multe organizații care se concentrează 
pe sensibilizarea personalului de primă intervenție și a furnizorilor de servicii cel mai 
adesea țin cont de feedback-ul acestor participanți. Alte organizații au menționat faptul 
că au inclus în traininguri povești de viață personale pentru a contribui la o mai bună 
conștientizare a ororilor traficului de persoane. 
 

Un alt element cheie pentru o sensibilizare eficientă este implicarea 
supraviețuitori în activități de informare. Mai precis, implicarea supraviețuitorilor în 
realizarea de materiale de informare și în identificarea zonelor țintă reprezintă o practică 
promițătoare. 

 
 

Exercițiu: interviu chestionar 
 

 La începutul interviului solicitați numele persoanei intervievate, ocupația, 
precum și alte informații ale agenției. 
 
 Outreach 

1. În prezent desfășurați activități de outreach pentru a găsi sau identifica 
persoane traficate? Dacă nu, ați făcut acest lucru în trecut? 

2. Care sunt obiectivele activităților de outreach? 
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3. Ce metode de outreach folosiți, sau ați solosit înainte? Vă rugăm să 
descrieți. 

4. Care a fost impactul pe care l-au avut activitățile dvs. de outreach? 
5. Cum determinați comunitățile vizate? 
6. Ce servicii asigură organizația dvs. persoanelor traficate? Colaborați cu 

alte agenții pentru a oferi servicii suplimentare clienților? 
 
 
 Instrumente de outreach 

1. Ce instrumente de outreach utilizați (de exemplu: pliante, cărți de benzi 
desenate, etc.)? Sunteți dispus să ne transmiteți aceste materialele sau să 
le transmiteți prin e-mail către IRC? Dacă aveți un pliant, puteți să ni-l 
transmiteți prin e-mail în format PDF? 

2. Metodele de outreach utilizate diferă de la o comunitate la alta (dacă 
vizați comunități diferite)? Dacă da, cum? (Adică .: tip de muncă sau de 
origine etnică) 

3. Ați utilizat strategii de mass-media destinate persoanelor traficate (PSA, 
radio, televizuni locale)? Dacă da, ce strategii ați folosit? 

4. Pe baza experienței dobândite, ați schimbat de-a lungul timpului 
metodele de outreach? Dacă da, ce modificări ați făcut?  

 
 Generarea de cazuri 

1. Câte cazuri noi a generat campania dvs. de outreach? 
2. Câte dintre noile cazuri au fost referite organelor de aplicare a legii? 

 
Sursa: International Rescue Committee & The New School Graduate Program in International Affairs 
Report, Outreach as a Tool to Combat Human Trafficking: A Review of Current Outreach Activities in the 
U.S. 
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