PLATFORMA PROTECT
prezentarea organizațiilor membre și ale
principalelor direcții de acțiune și interes

Acest document este o prezentare a organizațiilor active în domeniul combaterii traficului de
persoane, reunite în cadrul platformei ProTECT, a principalelor lor realizări, inițiative, provocări
și îngrijorări, în anul 2020. Informațiile prezentate sunt obținute prin consultarea individuală a
fiecărei organizații precum și a resurselor interne ale platformei, iar scopul acestui demers este
acela de a face cunoscută unui public mai larg, cu ajutorul partenerilor, profilul și activitatea
membrilor platformei.
Adresa de contact pentru cei care doresc să ni se alăture ca membri, parteneri sau susținători,
sau, în egală măsură, pentru cei care doresc să se documenteze asupra fenomenului traficului
de persoane și a provocărilor complexe cu care se confruntă cei care lucrează direct, constant și
consecvent pentru eradicarea acestuia, este secretariat@traficdepersoane.ro.

1. PROTECT: MISIUNE, VIZIUNE, PRINCIPII
20 dintre cele mai active organizații care luptă împotriva traficului de persoane s-au constituit în
anul 2020 în platforma de colaborare ProTECT, cu scopul principal de a oferi tuturor celor care
contribuie la prevenirea și combaterea acestui fenomen un instrument de lucru participativ și
axat pe rezultate.
ProTECT este o platformă de organizații care acționează ca factor catalizator și centru de resurse
pentru membrii săi și alte entități cu scopuri similare, astfel încât acestea să colaboreze întrun mod eficient în prevenire, protecție, asistența victimelor, proceduri penale, civile, lobby și
advocacy pentru inițiative cu un impact mai mare în lupta împotriva traficului de persoane.
Viziunea ProTECT este eradicarea fenomenului traficului de persoane și al sclaviei moderne în
România și în afara țării.

PRINCIPII DE ACȚIUNE ALE PLATFORMEI PROTECT:
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Sclavia și traficul de persoane sunt încălcări grave ale drepturilor omului cauzate de o
mare varietate de factori: exploatarea economică și sexuală, dezechilibrele de putere
care perpetuează marginalizarea grupurilor defavorizate, inechitățile de gen, guvernarea
ineficientă, legile și standardele inadecvate sau aplicarea defectuoasă a legilor și
standardelor.
Încetarea sclaviei și a traficului de persoane necesită respectarea principiilor statului de
drept - crearea unui mediu care să sprijine nu numai urmărirea penală, ci și reforma
sistemului de justiție, reforma legilor și a politicilor publice din domeniu, punerea în
aplicare a legilor, creșterea și eficientizarea monitorizării aplicării legilor, putere socială și
economică și inițiative care includ măsuri preventive care urmăresc să abordeze cauzele
profunde ale sclaviei și ale traficului de persoane.
Sclavia și traficul de persoane sunt infracțiuni grave și cei responsabili pentru aceste
infracțiuni ar trebui să fie urmăriți în măsura maximă a legii, în conformitate cu standardele
internaționale, inclusiv protecția și respectarea victimelor. Pedepsele conform Codului
Penal ar trebui monitorizate și ajustate în funcție de gravitatea faptelor.
Victimele și supraviețuitorii, precum și persoanele aflate încă în situații de exploatare,
nu ar trebui niciodată tratate drept infractori; arestați, învinuiți sau pedepsiți pentru
victimizarea lor; sau supuse repatrierii forțate, indiferent de vârsta, sexul, naționalitatea
sau statutul documentat al acestora.
Victimelor și supraviețuitorilor, precum și persoanelor aflate încă în situații de exploatare,
ar trebui să li se ofere cele mai bune oportunități pentru a-și recăpăta independența,
inclusiv măsuri de protecție împotriva represaliilor și retraficării; reprezentare legală,
redresare și despăgubire; educaţie; angajare; sprijin pentru procesarea traumelor; acces
la îngrijiri medicale, cazare în spații sigure.
ProTECT prioritizează fiecare caz de trafic de persoane, indiferent de formă. Susține o
atenție adecvată, bazată pe nevoi, servicii specializate acordate tuturor victimelor și
supraviețuitorilor, precum și persoanelor aflate încă în situații de exploatare și grupuri
vulnerabile.
Corporațiile și companiile în general sunt responsabile pentru rolul lor în facilitarea sclaviei
și a traficului de persoane. Acestea, împreună cu guvernele, angajatorii, subcontractorii
și recrutorii de forță de muncă trebuie să respecte standardele internaționale de
bază ale muncii și să respecte drepturile lucrătorilor, pentru a elimina din lanțurile de
aprovizionare orice asociere cu sclavia, traficul de persoane și alte forme de exploatare
severă a muncii și pentru a asigura remedierea acestor abuzuri, nu redirecționarea
lanțului de aprovizionare.
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Programele care vizează scoaterea oamenilor din sclavie, prin propriile lor eforturi
organizate sau prin scoaterea din exploatare, ar trebui să fie holistice și ar trebui să
încorporeze strategii realiste care să permită victimelor și / sau supraviețuitorilor să se
mențină în libertate.
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ProTECT sprijină și se angajează să obțină și să comunice publicului informații fiabile
care transmit realitățile sclaviei și traficului de persoane. Vocile victimelor și ale
supraviețuitorilor, precum și ale persoanelor aflate încă în situații de exploatare, vor
sta la baza comunicărilor ProTECT, iar ProTECT se angajează să amplifice aceste voci.
ProTECT promovează în interiorul Platformei respectarea demnității umane. Știrile
false, senzaționalismul, expunerea și lipsa de respect pentru demnitatea și intimitatea
tuturor victimelor și supraviețuitorilor, precum și a persoanelor aflate încă în situații de
exploatare, nu sunt tolerate în cadrul Platformei.
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Membrii ProTECT deservesc într-un mod nediscriminatoriu toate victimele traficului de
persoane, indiferent de tipul de exploatare la care au fost supuse, persoanele aflate pe
calea lor spre reintegrare, persoanele care se identifică ca supraviețuitori ai traficului și
exploatării oamenilor, populații vulnerabile, beneficiari sau clienți a serviciilor sociale,
precum și a tinerilor și a populației generale.

2. MEMBRII PROTECT
Abolishion
Abolishion a apărut ca răspuns la nevoia de a destructura sistemele care țin persoanele în sclavie
sexuală. Viziunea Abolishion este o lume în care dreptul fundamental la libertate nu poate fie
vândut celui care licitează mai mult și urmărește această viziune prin:
programe de prevenire și conștientizare chiar în locurile unde se întâmplă traficul de persoane;
sesiuni de formare pentru profesioniști dedicate identificării victimelor și îmbunătățirii asistenței
micșorarea timpului de răspuns în cazurile de trafic de persoane
cercetarea modului de operare al traficanților, offline și online, pentru a combate fenomenul și
pentru a dezvolta programe mai eficiente de prevenire.
Începând cu anul 2013 și până în prezent Abolishion a oferit servicii directe către 11,694 de
beneficiari.

ADPARE
Misiunea ADPARE este aceea de a oferi servicii alternative de reintegrare pentru tinerii aflați în
situații de risc. „O ființă umană este un univers”, aceasta este viziunea organizației care abordează
fiecare caz individual, respectând unicitatea şi complexitatea fiecărei persoane. Echipa ADPARE
a promovat drepturile victimelor și a urmărit dezvoltarea colaborării cu alte instituții, atât la nivel
național, cât și internațional.

AIDRom
Asociatia AIDRom a fost înființată în anul 1991 și este o platforma de dialog ecumenic între
Bisericile din România și o instituţie finanţatoare pentru dezvoltarea organizaţiilor bisericești
și neguvernamentale. AIDRom dezvoltă proiecte pentru grupuri marginalizate: copii în situații
de risc, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice, victime ale traficului de ființe
umane, șomeri, bătrâni, persoane dezavantajate economic, migranți, persoane cu HIV. Prin
proiectul TOLERANT, AIDRom a înființat Rețeaua transnațională de integrare a femeilor victime
ale traficului de ființe umane.

Armata Salvării România
Armata Salvării (The Salvation Army) este o misiune creștină internațională cu o istorie de peste
150 de ani și o prezență în peste 130 de țări. În România are peste 20 de ani de activitate. Armata
Salvării își desfășoară activitate în 6 orașe, București, Ploiești, Craiova, Iași, Bacău și Buzău, prin
proiecte sociale, educative, de consiliere psiho-socială și spirituală.
Acțiunile de prevenire și conștientizare a traficului de ființe umane, derulate în programe pentru
copii, tineri, persoane care trăiesc în condiții vulnerabile, dar și prin colaborarea cu instituții locale,
autorități și rețele internaționale, au schimbat direcția și au influențat viețile multor persoane
de-a lungul anilor.
Prin strategia ”Luptă pentru libertate” adoptată internațional, Armata Salvării își propune să
obțină un răspuns puternic și durabil în privința Sclaviei Moderne și a Traficului de Ființe Umane
în fiecare zonă, teritoriu, comandament și regiune unde își desfășoară activitatea.

Asociația “Generație Tânără (Unga-Liv)
Asociația “Generație Tânăra (Unga-Liv)” - GTR, activează în domeniul asistenței și protecției
victimelor traficului de ființe umane, dar și pe componenta prevenirii traficului de persoane din
anul 2001. Serviciile de asistență directă furnizate de către asociația GTR sunt adaptate nevoilor
victimelor și au ca scop final reintegrarea acestora în societate.

Asociația Alternative Sociale
Asociația Alternative Sociale este o organizație neguvernamentală înființată în anul 1997 care
are ca misiune apărarea şi promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă,
formare, cercetare şi advocacy. În cei peste 20 de ani de activitate, organizația a asistat peste 38 de
mii de beneficiari, a creat peste 45 de publicații de specialitate și a format peste 6000 de specialiști
în cadrul a peste 100 de proiecte implementate cu succes în domeniul protecției și promovării
drepturilor copilului, reformei sistemului de justiție din România, prevenirii și combaterii efectelor
negative ale migrației (protecția victimelor traficului de persoane, a copiilor în risc de exploatare
prin muncă, a copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate,
a copiilor și familiilor revenite în țară după o experiență eșuată de migrațiune, a resortisanților
țărilor terțe), educație și economie socială.

Asociația Centrul Creștin Betania
Asociația Centrul Creștin Betania desfășoară proiecte sociale de când a fost înființată în anul
1993. În prezent sunt înscriși în proiectele Betaniei în jur de 180 beneficiari, dintre care 7 femei
din situație de prostituție și trafic de persoane, 90 de copii înscriși în proiectul afterschool de
la Tărian, 20 de femei din comunitatea de etnie romă înscrise la Centrul Sukhar Tărian, 50 de
persoane defavorizate social care sunt înscrise în proiectul o masă pe zi, 13 persoane care provin
din centre de plasament înscrise la cursuri și activități de la sediul Asociației. Pe parcursul anilor
au fost și alte proiecte sociale desfășurate, din care menționăm: cursuri de afterschool în Cheresig,
Gepiu, casă de tranzit pentru beneficiari de la DGASPC Bihor.
Proiectul destinat ajutorării victimelor traficului de persoane/ femei care lucrează în prostituție și
cele desfășurate în satul Tărian și satul Girișu de Criș sunt desfășurate în parteneriat cu Asociația
Dorcas Aid România.

Asociația F.R.E.E - Femei Răscumpărate și EliberatE
Asociația F.R.E.E are ca principal domeniu de activitate prevenirea și combaterea fenomenului
de exploatare sexuală și trafic de persoane. Viziunea asociației este aceea de a vedea persoanele
care au fost victime ale exploatării sexuale eliberate, vindecate în urma abuzurilor suferite și
împuternicite în a construi viața pe care și-o doresc. În 2010 au început activitățile de outreach,
cunoscând astfel nevoile femeilor implicate în prostituție, iar în 2013 s-a înființat Asociația F.R.E.E..
Principalele proiecte ale asociației sunt:
•
Programul rezidențial “Casa Talita”- program de restaurare și reintegrare socio-profesională
pentru femeile victime ale exploatării sexuale
•

”Outreach indoor, outdoor and online” – formarea și consolidarea unor relații de sprijin pentru
femeile implicate în industria sexuală

•

“Centru de zi” – program social destinat persoanelor implicate în prostituție cu risc de
exploatare sexuală.

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina este furnizor de servicii sociale licențiate
de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale conform noilor standarde de calitate. Serviciul social
”Centrul de incluziune socială - Servicii de asistență comunitară prin intermediul cărora oferă
activități de asistență socială are ca obiectiv reabilitarea și reintegrarea socială a beneficiarilor
serviciului.
În prezent au în desfășurare proiecte cu finanțare europeană care sprijină integrarea persoanelor
dezavantajate pe piața muncii, prin intermediul unui set complex de măsuri integrate de ocupare
precum servicii de informare și consiliere, cursuri de formare profesională, mediere și plasare pe
piața muncii.

Asociația IZA
Asociația Iza are ca misiune asistarea victimelor traficului de persoane care trăiesc în condiții de
vulnerabilitate. Asociația își desfășoară activitate în București și în Tulcea.
În Tulcea sunt desfășurate programe de prevenire, în special în rândul minorelor care locuiesc
în apartamente sociale și în centrele DGASPC, prin sesiuni de mentorat, asistență vocațională și
deschiderea de oportunități.
În București, proiectele principale sunt de construcție și renovare de locuințe pentru victimele
traficului de persoane.

Centrul pentru Studiul Democrației
Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD) este un think-tank înființat în anul 2006 în cadrul
Departamentului de Știinţe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în cadrul căreia funcționează ca centru de cercetare
acreditat. CSD a dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte de cercetare și analize cu precădere
din perspectivă comparată, cu o importantă componentă aplicată, pe teme ca: democratizare,
migraţie, etnicitate, educaţie civică, drepturile omului, design instituțional sau comportament
electoral. Centrul colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale ca resursă de
cercetare, monitorizare și evaluare a inițiativelor de politici publice.

Dorcas Aid Romani
Dorcas Aid România este o organizație creștină care are misiunea de a produce o schimbare de
durată pentru cei care trăiesc în sărăcie, sunt marginalizați sau au dificultăți, indiferent de rasă,
sex, religie și naționalitate.
Dorcas susține și împuternicește oamenii să se dezvolte prin facilitarea accesului la servicii de bază,
cu o demnitate restaurată, o capacitate de a face față șocurilor și într-un context de comunități
puternice, cu o atenție la cei marginalizați și fără discriminare.
Scopul general al organizației este acela de a forma parteneriate cu alte entități interesate (la
nivel local, național și internațional) pentru a contribui la un impact crescut și pe termen lung în
ceea ce privește dezvoltarea persoanelor și comunităților vulnerabile.

eLiberare
Asociația eLiberare a fost fondată în anul 2013 și are ca scop crearea unei mișcări sociale împotriva
traficului de persoane și a exploatării sexuale în România. Suntem concentrați asupra prevenirii
traficului de persoane în România și asupra capacitării cetățenilor și actorilor-cheie în detectarea
și notificarea de cazuri de trafic de persoane. Până în prezent, prin programele asociației au fost
informați peste 750.000 elevi asupra pericolelor traficului de persoane - soluție digitalizată oferită
de Asociația eLiberare în parteneriat cu Ministerul Educației, prin care profesorii descarcă un plan
de lecție și materialele necesare pentru a ține prezentări pe prevenire. De asemenea, un estimativ
de peste 200.000 de persoane au conștientizat pericolele asociate traficului de persoane, în
campanii precum https://banipebune.ro/, https://www.untoldsecrets.ro/truth/, www.munca.info .
eLiberare a derulat totodată sesiuni de formare pentru detectarea și notificarea cazurilor de trafic

și asistență bazată pe înțelegerea traumei pentru 832 de asistenți sociali, 327 preoți, 39 inspectori
de muncă, 126 de polițiști și viitori polițiști, 265 lucrători comunitari și persoane care lucrează în
ONG-uri sociale. De asemenea a sprijin constant pentru Centrele rezidențiale care adăpostesc
victimele traficului de persoane și a lansat prima revistă a supraviețuitorilor traficului de persoane.

Fundația Micu Bogdan
Activitatea Fundației Micu Bogdan a început în anul 2014, la inițiativa unui grup de voluntari
care lupta împotriva traficului de persoane în România. Fondatorul Micu Bogdan, un antreprenor
internațional în domeniul energiei regenerabile a depus multă energie și a finanțat înființarea de
echipe locale de sprijin și adăposturi pentru victimele traficului de persoane.
Fundația Micu Bogdan lucrează pentru reintegrarea victimelor traficului de persoane în societate.
Scopul este de a îmbunătăți calitatea vieții victimelor și oferirea unei game complete de servicii
de asistență socială. Programele și proiectele fundației constau în organizarea și promovarea
acțiunilor de conștientizare și prevenire prin activități educaționale desfășurate în școli și instituții,
precum și sesiuni de formare pentru diferiți actori relevanți, polițiști, asistenți sociali.

Fundatia Missio Link International
Fundația Missio Link Internațional luptă din 2001 împotriva abuzului copilului și al traficului de
persoane. Prin trei centre de tip rezidențial, licențiate, asigură protecție și asistență victimelor
minore, mamei și copilului și derulează programe de incluziune socială a acestora, dar și de
prevenire a exploatării copilului și a traficului de persoane în comunități cu risc ridicat.
În cei 20 de ani, peste 149 de fete minore victime ale abuzului și traficului de persoane au fost
salvate și asistate devenind independente. Cele trei centre rezidențiale asigură protecția și
asistența a maxim 24 de fete minore/serie și 6 mame tinere (dintre care 75% minore) cu copiii lor
între 0 și 3 ani. Anual, fundația asistă o medie de 500 de copii școlari și preșcolari cu risc ridicat
de exploatare și trafic.

Fundația People to People
Fundația People to People este o organizație neguvernamentala activă în domeniul social încă
din anul 1999, furnizor acreditat de servicii sociale, iar din anul 2009 este furnizor de servicii
de asistență specializată pentru victimele traficului de persoane cu serviciu social licențiatCentrul Restore - centrul pentru integrare/reintegrare pentru victimele traficului de persoane.
Sunt activi în programe de preventie (grupuri vulnerabile și în risc), educare și formare/training
(pentru conștientizare, împuternicire și formare de specialiști sau alți lucrători pentru detectarea
posibilelor victime ale traficului de persoane, precum și pentru asistența posibilelor victime) și
aftercare (asistență directă) pentru victimele traficului de persoane. Abordarea este una holistica
și integrativă - servicii de asistență socială - inclusiv sprijin pentru repatriere, medicală, rezidențială
(cazare), educațională, profesională, vocațională și juridică (inclusiv asistență și reprezentare
în instanță, precum și în fazele ulterioare existenței sentinței penale de punere în executare a
sentinței). În cadrul acestui serviciu sunt sprijinite orice categorii de persoane - bărbați/ femei,
adulți/minori indiferent de forma de trafic sau țara de exploatare.

Peste 300 de victime și supraviețuitori ai traficului de persoane identificate oficial au fost sprijinite
de-a lungul timpului. Pe lângă acest serviciu PtP activează în domeniul dezvoltării comunitare prin
educație -dezvoltand numeroase programe de educație formală și informală în zone și comunități
vulnerabile (precum Școala ProRroma Tinca - Școală privată socială, autorizată)-unde învață în
mod oficial peste 200 de copii de grădiniță, învățământ primar și programe de tip ”A doua Șansă”.
Programele de învățământ formal sunt completate de educația informală și remedială pentru
tineri, programe de dezvoltare de abilități, educație parentală, dezvoltare de lideri locali.

Fundația Ușa Deschisă
Fundația Ușa Deschisă (Open Door Foundation) oferă asistență în reintegrarea supraviețuitorilor
traficului de persoane. În prezent fundația asistă 90 de supraviețuitori, atât în Centrul rezidențial,
cât și fără rezidență. Centrul protejat funcționează din anul 2013 și în cadrul programului oferă
asistență juridică completă, consiliere psihologică și terapie, adresarea imediată a nevoilor
medicale, continuarea educației și pregătirii școlare, cursuri vocaționale, reinserția socială și
reintegrarea în comunitate.
Peste 85% dintre persoanele asistate de Fundație de-a lungul timpului sunt reintegrate în
comunități, având independență socială și financiară, precum și stabilitate emoțională. Totodată,
echipa legală a fundației a obținut succese în instanță în toate cazurile de trafic de persoane în
care a reprezentat victime, obținând în unele situații sentințe maxime pentru țara noastră.

International Justice Mission - Romania
International Justice Mission este o organizație care activează la nivel global și protejează oamenii
aflați în sărăcie, de violență. Formează parteneriate cu autorități locale în 21 de birouri operaționale
din 14 țări pentru a lupta împotriva traficului de persoane și sclaviei, a violenței împotriva femeilor
și copiilor, precum și abuzului împotriva celor vulnerabili.

Justice and Care - Romania
Misiunea Fundației Justice & Care România este aceea de a aduce laolaltă specialiști din toate
domeniile care să lucreze împreună pentru a preveni traficul de persoane, pentru a proteja și
asista victimele, pentru a ajuta la descoperirea și demontarea rețelelor de crimă organizată și
pentru a declanșa schimbări sistemice în domeniu.

liberatED
Viziunea liberatED este o lume în care indivizii sunt împuterniciți și liberi de pericolul traficului de
persoane. liberatED luptă împotriva traficului de persoane și a injustiției. Organizația derulează o
serie de proiecte și programe, precum un curriculum educațional dedicat prevenirii, care reflectă
Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, capacitează copiii din România
împotriva traficului și abuzului și educă toți copiii astfel încât să se poată apăra și să-și susțină
propriile drepturi și drepturile altora.

liberatED formează în același timp și profesioniști din diferite domenii să identifice potențiale
victime ale traficului de persoane și să răspundă într-un mod rapid și potrivit. Împuternicește
comunitățile prin educație - lucrează împreună în prevenire, organizează campanii și fac advocacy
pentru a lupta pe anumite subiecte, politici publice și sisteme legate de traficul de persoane.
Cresc nivelul de conștientizare prin crearea unui dialog asupra subiectului traficului de persoane
și a altor teme conexe.

LOGS
Grupul de Inițiative Sociale LOGS este o organizație stabilită în partea de vest a României, din
2019, care promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva traficul
de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. Membrii
organizației sunt profesioniști din domeniu social și psihoterapie, formatori, refugiați și migranți
stabiliți în România. În 2020 au asistat peste 1200 de refugiați și solicitanți de azil cu pachete
de urgență (alimente, medicamente și îmbrăcăminte). Peste 300 de elevi minori au luat parte la
activități de prevenire a traficului de persoane, dintre care 31 proveniți din centre de plasament și
au oferit psihoterapie de lungă durată pentru 7 victime minore ale traficului de persoane referite
de organizații partenere.

3. DIRECȚII DE ACȚIUNE ALE PLATFORMEI PROTECT
Membrii platformei ProTECT se reunesc în 5 grupuri de lucru:

Protecție și Asistență Specializată

Cercetare

Dezvoltarea și susținerea sistemelor de
protecție și asistență specializată specifice
victimelor traficului de persoane.

Cercetări și date statistice care
să reflecte realitatea și o imagine
clară asupra situației fenomenului
traficului de persoane în România.

Prevenire, Educație și Formare
Dezvoltarea și susținerea sistemelor de
protecție și asistență specializată specifice
victimelor traficului de persoane.

Politici Publice și Advocacy
Un cadru legislativ coerent, standarde,
proceduri și mecanisme care să vină în
sprijinul victimei, a organizațiilor specializate
și specialiștilor și care să ducă la reducerea
fenomenului traficului de persoane.

Detectarea și Notificarea
Cazurilor de Trafic de Persoane
Creșterea capacității de detectare
și notificare de cazuri de trafic în
rândul actorilor formali, informali,
dar și în rândul populației generale.

4. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SPECIALIZATE
ÎNREGISTRAȚI DE ORGANIZAȚIILE PROTECT ÎN 2020

Beneficiari în centre rezidentiale (cu cazare)

41

Beneficiari în centre de zi

286

Beneficiari asistați în reintegrare și facilitare acces
pe piața muncii

507

Persoane informate și prevenite în campanii de
informare și prevenire
Beneficiari asistați pe parcursul procedurilor penale

78 970
21

Beneficiari asistați în procedura de repatriere

9

Beneficiari consiliați vocațional și psihologic

188

5. PRINCIPALELE PROVOCĂRI ÎN 2020
Contextul pandemic reprezintă principala provocare cu care organizațiile Platformei ProTECT
s-au confruntat în anul 2020. Atât la nivel mondial, cât și național, efectele pandemiei asupra
fenomenului traficului de persoane au fost semnificative, de la creșterea vulnerabilităților și
inegalităților și până la o mai dificilă raportare a cazurilor de trafic de persoane.
În acest context, o mare parte din organizații au semnalat necesitatea de adaptare rapidă, precum
și schimbarea accelerată a destinației resurselor astfel încât să poată răspunde nevoilor generate
de sporirea vulnerabilităților.
Un aspect important menționat de organizații a fost impactul asupra accesului la finanțări în
timpul pandemiei, ceea ce a îngreunat oferirea serviciilor de asistență specializată pentru victime.
Bazându-se în mare parte pe donatori privați și granturi, fără a exista fonduri publice destinate
activității organizațiilor neguvernamentale din domeniu, pandemia de Covid-19 nu doar că a
diminuat numărul celor care au contribuit financiar, ci a generat și creșteri ale costurilor serviciilor
(teste Covid-19, materiale de igienă, achiziții de echipamente electronice pentru victime pentru a
putea participa la activități educaționale sau legate de muncă). Regulile și restricțiile impuse (ex.
carantinarea la locul de muncă) au favorizat un mediu în care mare parte din personal a fost în
risc de burnout și traumă vicariantă, datorită volumului mare de muncă și a personalului limitat
ca număr.

O altă provocare însemnată a fost reprezentată de accesul îngreunat la servicii dedicate
victimelor sau persoanelor vulnerabile. Totodată, procesul de comunicare cu autoritățile
sau actorii relevanți în procesul de protejare a victimelor prezumate sau a celor identificate a
reprezentat o piedică în derularea activității.
În procesul de asistență a victimelor, imposibilitatea organizării întâlnirilor fizice cu beneficiarele
a reprezentat o problemă majoră des întâlnită. Nevoia de terapie nu a putut fi întotdeauna
îndeplinită pe de-a întregul din cauza dificultății formării unei relații de încredere și colaborare
între victimă și terapeut, multe întâniri desfășurându-se în mediul online. În ceea ce privește
accesul la servicii medicale, acesta a fost îngreunat din cauza schimbării priorităților în unitățile
sanitare. Au existat și situații în care organizațiilor au întâmpinat dificultăți în a se deplasa în
comunitate, pentru a-și deservi beneficiarii în teren.
Reticența participanților de a lua parte la sesiuni de formare în mediul online a constituit o altă
provocare însemnată. Activitatea în sine a presupus adaptarea materialelor de către organizatorii
sesiunilor de formare și totodată, pregătirea acestora astfel încât să prezinte interes, chiar dacă au
fost livrate prin intermediul unui monitor.

6. PROIECTE ȘI BUNE PRACTICI
ALE MEMBRILOR PROTECT
În pofida unui an care a generat schimbări, organizațiile membre ProTECT au reușit să mențină
și chiar să dezvolte proiecte și programe prin intermediul cărora să vină în sprijinul victimelor și
totodată să contribuie la prevenirea traficului de persoane în rândul comunităților și a populației
cu potențial de vulnerabilitate. Dintre acestea, prezentăm o selecție:
Casa Debora, serviciu social licențiat de Ministerul Muncii ca centru specializat în asistența
victimelor minore ale abuzului sever, inclusiv a traficului de persoane, aflat în gestiunea
Missio Link International a fost spațiul sigur pentru multe dintre tinerele care s-au aflat în
situații fără soluții.
”Cum să fii în siguranță pe Social Media” este un program derulat în școli de către organizația
Abolishion, prin care se aduce un aport considerabil la conștientizarea copiilor cu privire la
traficul de persoane și la pericolele la care se expun atunci când sunt pe internet. Nevoia
informării și conștientizării pericolelor din mediul online, inclusiv exploatarea sexuală în
mediul online, reprezintă o prioritate pentru întreaga Platformă, în contextul în care multe
dintre activități au fost mutate în mediul online (școală, muncă, entertainment etc.)
Platformele munca.info și rezilienta.eu, lansate în cursul anului 2020 de către Asociația
eLiberare sunt exemple de cum organizațiile și-au adaptat mesajele în pandemie. Munca.
info reprezintă un punct de informare disponibil non-stop prin intermediul căruia orice
om care dorește să plece la muncă în străinătate găsește la un loc un pachet de resurse
cu privire la drepturile lucrătorilor și o serie de date cu privire la salariul minim, zile de
concediu legale, contacte ale instituțiilor cu abilități în piața muncii din toate statele Uniunii
Europene. Nevoie acestei platforme a reieșit din realitatea sutelor de mii de oameni care șiau pierdut locurile de muncă în străinătate și au fost nevoiți să se întoarcă în țară. Aceștia au

devenit mult mai vulnerabili în a accepta oferte prea bune pentru a fi adevărate sau locuri
de muncă precare, din lipsa opțiunilor. Platforma rezilienta.eu a fost constituită ca un mijloc
de analiză a nivelului în care activitățile cotidiene din pandemie ne impactează viața și a
fost lansată la în perioada de lockdown mondial în 4 limbi diferite.
liberatED a creat o serie de materiale video pe tema traficul de persoane care sunt adaptate
limbajului copiilor. Acestea pot fi găsite pe canalul de Youtube al organizației.
ACASĂ este un program de protecție și asistență pentru victimele traficului de persoane,
implementat de ADPARE, care în anul 2020 a inclus cinci proiecte menite să acopere nevoile
complexe ale victimelor traficului de persoane.
”Casa Talita” și Centrul de zi ”Mărțișor” gestionate de către Asociația FREE, prin intermediul
cărora supraviețuitoare ale traficului de persoane sau persoane vulnerabile primesc suport
psihologic. În același timp, peste 500 de persoane au fost sprijinite cu alimente și produse
de igienă în timpul stării de urgență declarate pe teritoriul țării.
Centrul Restore - serviciu social licențiat - serviciu integrat tip centru de zi și asistență
în comunitate, furnizat de către Fundația People to People - și-a adaptat activitatea în
perioada ultimului an concentrându-se intens pe deplasări în comunitate pentru acoperirea
nevoilor de bază și menținerea echilibrului psiho-emoțional afectat de restricții. Au continuat
furnizarea de servicii de asistență integrată. Un aspect important în această perioadă a fost
sprijinirea intensă a 2 mari comunități vulnerabile prin distribuirea de produse alimentare
și de igienă pentru prevenirea riscurilor asociate, inclusiv exploatare.

7. CONTRIBUȚIE LA ELABORAREA
POLITICILOR PUBLICE DIN DOMENIU
Organizațiile-membre ProTECT au contribuit cu experiență și expertiză acumulată de-a lungul
anilor la elaborarea unor politici publice în domeniul traficului de persoane. Dintre acestea
menționăm:
Elaborarea Standardelor Minime de Calitate pentru serviciile destinate victimelor minore
ale traficului de persoane, demers inițiat de ANDPDCA. Astfel, pentru prima dată, centrele
care găzduiesc victime minore se pot raporta la standarde de calitate. Experiența dobândită
în anii în care organizațiile membre au oferit servicii specializate pentru victimele minore a
stat la baza sugestiilor și contribuțiilor transmise către autorități.
Un alt demers important de advocacy în anul 2020 a fost corectarea Legii 217/2020 prin
rectificarea erorii din Codul Penal care a modificat termenii de prescriere pentru infracțiunile
de trafic de minori și pornografie infantilă. Acest demers a fost posibil datorită multor
parteneri și actori instituționali care s-au mobilizat într-un timp foarte scurt și au reușit
corectarea erorii.

Dezvoltarea Mecanismului de căutare și identificare a copiilor dispăruți sau plecați voluntar
din sistemul de protecție specială, prezumția fiind că ajung să fie victimele rețelelor de
trafic. În acest sens ANDPDCA, împreună cu MAI, au semnat un protocol de colaborare și
au instituit un mecanism de raportare la nivelul tuturor DGASPC-urilor. Sugestiile făcute
de o parte din organizațiile membre ale Platformei ProTECT au fost pe baza feedback-ului
primit la sesiunile de forme cu asistenții sociali și psihologii din DGASPC-urile din țară, dar
și pe baza experienței de interacțiune cu instituțiile, în cazul asistenței directe acordată
victimelor.

8. SESIUNI DE FORMARE ȘI CAPACITARE
În ceea ce privește sesiunile de formare și capacitare, acestea au cuprins o gamă largă de tematici
adaptate pentru mai multe tipuri de grupuri-țintă. Dintre principalele categorii de participanți la
traininguri enumerăm: asistenți sociali, profesori, agenți de poliție, preoți și comunități religioase,
voluntari, elevi, studenți, oameni de afaceri, psihologi și lucrători care interacționează direct
cu victime, reprezentanți a variate organizații neguvernamentale, părinți, personal medical,
personalul HELPLINE-ului Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse și persoane vulnerabile.
Numărul beneficiarilor direcți instruiți pe parcursul anului 2020 s-a ridicat la 3979 de persoane.
Sesiunile au fost de informare și conștientizare asupra fenomenului traficului de persoane,
detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane, precum și înțelegerea impactului traumei
asupra victimelor și asupra celor care lucrează cu victimele abuzurilor.
La fel ca toate celelalte activități derulate, și sesiunile de formare au fost adaptate, multe dintre
acestea fiind susținute online. Ca aspecte pozitive, mulți dintre beneficiari s-au familiarizat cu
instrumentele de comunicare online și au putut fi incluși în aceste formări un număr mai mare
de beneficiari.

9. SCHIMBĂRI GENERATE DE
PROVOCĂRILE ANULUI 2020
Toate provocările cu care organizațiile ProTECT s-au confruntat în 2020 au generat și schimbări
semnificative în modul în care și-au desfășurat activitatea. Organizațiile-membre menționează
că sărăcia severă din comunitățile marginalizate în care activează s-a accentuat în perioada
pandemiei, iar mutarea în online a campaniilor a scăzut semnificativ impactul în aceste
comunități unde accesul la tehnologie este redus. Digitalizarea rapidă a unor servicii constituie
un aspect pozitiv menționat adesea de membrii platformei, dar dificultatea cu care instituțiile
publice s-au adaptat a îngreunat mult furnizarea unor servicii publice de care a depins activitatea
cu beneficiarii. Sesiuni de terapie, cursuri, școala, activități legate de muncă, multe dintre acestea
au fost desfășurate online.

Prezența mai mare în mediul online a reprezentat însă și o oportunitate de a ajunge la o
audiență mai mare, în special în rândul tinerilor. Impactul activităților și campaniilor online a fost
semnificativ, multe dintre organizații au creat conținut propriu pe rețele sociale și canale video,
au format parteneriate cu organizații de elevi și tineri și au reușit astfel să atingă o audiență mai
diversă.
În acest context consolidarea cooperării și coordonării între organizații, prin crearea platformei
ProTECT, care a venit ca răspuns la necesitatea de a folosi împreună resurse, de a crea și a se ralia
unor bune-practici existente, de a co-crea soluții la probleme cu care se confruntă, a fost apreciat
de membrii platformei ca fiind unul dintre cele mai importante aspecte pozitive ale anului 2020.

