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RAPORT  

PROIECT ȘANSĂ SI PROVOCARE-ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SOCIALE 
OFERITE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

        

 

     Șansă si Provocare-Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de persoane este un proiect realizat cu sprijinul financiar al 

Granturilor SEE 2009-2014 Fondul ONG in România Componenta 4 Servicii Sociale si de Bază, a cărui implementare a inceput in Mai 2014 urmând 

a se finaliza în Martie 2016. Asociatia Pro Refugiu, ONG cu sediul in Bucuresti, deţine calitatea de coordonator, având parteneri din Norvegia 

(organizaţia Pro Sentret) si din România (Asociaţia Global Help, Fundaţia People to People, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, 

Asociaţia Betania, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului din judeţele Dâmboviţa, Mures, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Galati, 

Bacău, Iasi, Teleorman). 

  Traficul de persoane este un fenomen ce se continuă încă din primele perioade ale civilizației, cea mai recentă formă de trafic  - realizată în condiţii 

legale - constituind-o licitaţiile de sclavi, bărbați, femei şi copii. În prezent, traficul de persoane constituie o formă modernă de sclavie, o încălcare 

gravă a drepturilor şi demnităţii umane care implică traficul ilegal de persoane în scopul exploatării acestora.  

Acest fenomen reprezintă una dintre cele mai profitabile activităţi de crimă organizată, la nivel mondial, ocupand a doua poziţie în top - după traficul 

de droguri -, situându-se pe aceeaşi treaptă cu traficul de arme; traficul de ființe umane există în fiecare regiune a lumii și în toate tipurile de industrii. 
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Traficul de ființe umane are un efect direct asupra bunăstării fizice și mentale a victimelor. În timpul etapei iniţiale de trafic, victimele sunt forțate și 

înșelate, de obicei, prin exploatarea circumstanțelor lor actuale, deoarece cele mai multe victime au un istoric de abuz și trăiesc deja în condiții 

precare. Odată ce sunt înrobite, victimele sunt de obicei forțate să trăiască în condiții de viață insalubre și stresante, fără a li se asigura asistență 

medicală sau servicii de bază adecvate. Libertatea lor de mișcare este adesea limitată, documentele personale sunt reținute, și multe dintre acestea 

sunt expuse la violență fizică, emoțională, sexuală și psihologică, cu un puternic impact asupra vieţii. Evadarea din sclavie este extrem de dificilă și 

periculosă, punând victima într-o situaţie foarte riscantă. În cazul în care este salvată, integrarea în societate este extrem de dificilă din cauza rușinii, 

stigmei, a ameninţărilor şi  represaliilor din partea traficanţilor și a traumelor rezultate în urma experienţei de exploatare.  

   

 Prezentul raport de activitate prezintă rezultatele obtinute în decursul celui de-al doilea an de proiect (perioada Iunie 2015 – Aprilie 2016) axat în 

principal pe acordarea de servicii de consiliere si asistenta socială si juridică a victimelor traficului de persoane de către coordonator si partenerii săi. 

       

 SERVICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI JURIDICĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE 

   

      Un număr total de 40 persoane (36 adulti si 4 minori ) au beneficiat de consiliere si asistentă socială si juridică din partea Asociatiei Pro Refugiu 

alături de organizatiile partenere din România (Asociatia Global Help, Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, Fundatia People to 

People). Formele cele mai frecvente de exploatare au fost în continuare exploatarea sexuală si exploatarea prin muncă (în special sectorul 

agricultură). 60% din victimele asistate au fost supuse exploatării în tări de destinatie precum Spania, Italia, Norvegia prin intermediul retelelor 

transnationale de traficanti români si străini. Prin intermediul asistentilor sociali si ai avocatilor colaboratori, victimele au obtinut consiliere si 

asistentă în procedura de accesare a beneficiilor sociale, identificare loc de muncă, continuarea studiilor, pregătirea documentatiei pentru obtinere 

locuintă socială; asistenta în fața autoritătilor judiciare competente în cauzele penale in care figurau ca părti vătămate (politie , parchet, instante de 

judecată); informare privind procedura de recuperare si reflectie înainte de a decide dacă doresc sau nu a coopera cu autoritătile; pregătire înaintea 

audierii în cauzele penale, suport în elaborare cereri de obtinere a compensatiilor financiare conform legii. 

  

        

 

 

 

 



 

 
 

3 

 GHID DE BUNE PRACTICI   

 
 

 

 Elaborat si diseminat în rândul asistentilor sociali, psihologilor, avocatilor din institutii si organizatii române si norvegiene. În ghid sunt abordate 

aspecte precum:  

-Fenomenul traficului de persoane. 

-Obstacolele în identificarea victimelor (natura ascunsă a infractiunii, constientizarea / întelegerea fenomenului, perceptia victimei) 

-Nevoile supravietuitorilor traficului de persoane (adăpost, asistentă socială, psihologică, juridică) 

-Structura managementului de caz (contact, interviu, identificare ; interventie socialaă si psihologică imediata; evaluarea nevoilor victimei, 

realizarea planului de suport pentru recuperare si reintegrare; monitorizarea si evaluarea cazurilor) 
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-Măsuri de îngrijre pentru furnizorii de asistenta (specialiştii care acordă servicii supravieţuitorilor traficului pot fi afectaţi de relatările şi 

experienţete acestora într-un mod în care să le fie ameninţate atât activitatea profesională, cât şi calitatea vieţii personale, motiv pentru care 

este esenţial ca aceştia să se îngrijască de propria sănătate, fiind atenţi la semnele care pot indica prezenţa unor afecţiuni ca: sindromul 

burnout sau traumatizarea vicariantă, situaţie în care este indicat să se solicite ajutor profesionist). 

 

 CONFERINȚA FINAL DE PROIECT 

  Eveniment organizat în Aprilie 2016 la Bucuresti cu participarea a 47 reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor române si norvegiene cu rol activ 

în lupta împotriva traficului de persoane, prevenirea fenomenului, asistenta victimelor. Evenimentul a beneficiat si de prezenta reprezentantilor 

Ambasadei Norvegiei în România. Rezultatele proiectului au fost prezentate si de asemenea s-au purtat discutii interactive privind îmbunătătirea 

serviciilor de asistentă, necesitatea continuării colaborării între institutii si organizatiile non-guvernamentale în vederea identificării – referirii – 

asistentei victimelor. 
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